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ността	на	продуктите	и	услугите	в	селските	райони.
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то	на	програми	за	местно	развитие	на	съответните	територии.	„ЛИДЕР+“	е	предназначен	да	
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щаващите	местни	стратегии	и	за	да	им	се	даде	максимално	предимство,	финансирането	се	
отпуска	по	селективен	подход	само	на	ограничен	брой	територии	от	селски	тип.	Селекцион-
ната	процедура	е	открита	и	стриктна.	
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На	 равнището	 за	 вземане	 на	 решения	 в	МИГ	 икономическите	 и	 социалните	 партньори	 и	
сдружения	трябва	да	съставляват	най-малко	50	процента	от	местното	партньорство.

Срок на програмата:
2000—2006	г.
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на	EUR	след	средносрочната	индексация)	се	предоставят	от	секция	„Ориентиране“	на	ФЕОГА,	
а	останалите	са	от	публични	и	частни	източници	на	финансиране.
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Название: 
ЛИДЕР („Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони“)

Вид програма: 
инициатива на Общността 

Целеви области: 
ЛИДЕР+ е структурирана около три  дейности (Actions): 
•  Дейност 1 — Подкрепа за интегрирани стратегии за териториално развитие с пилотен 

характер, основани на подхода от долу нагоре. 
• Дейност 2 — Подкрепа за сътрудничеството между селските територии. 
• Дейност 3 — Работа в мрежа.

Приоритетни стратегически теми: 
Приоритетните теми за  ЛИДЕР+, определени от Комисията, са: 
•  най-добро оползотворяване на природните и културни ресурси, включително повишаване 

на стойността на забележителностите;
• подобряване на качеството на живот в селските райони;
•  добавяне на стойност към местните продукти, по-конкретно чрез улесняване на достъпа 

до пазарите на малки производствени звена чрез колективни действия; 
•  използване на ново ноу-хау и на нови технологии за повишаване на конкуренто-

способността  на продуктите и услугите в селските райони.

Бенефициенти и допустими проекти: 
Финансовата помощ по ЛИДЕР+ се отпуска на партньорства, местни инициативни групи, 
използва се от публични и частни сектори и от сектори с нестопанска цел за осъществяване 
на програми за местно развитие на техните територии. Инициативата ЛИДЕР+ е разработена 
с цел да се помогне на участниците от селските райони да оценят дългосрочния потенциал 
на местния си район. Чрез нея се насърчава прилагането на интегрирани, висококачествени 
и оригинални стратегии за устойчиво развитие, както и сътрудничеството на национално 
и транснационално ниво. За да се насочат ресурсите от Общността към най-обещаващите  
местни стратегии и за да им се даде максимално преимущество, финансирането се 
предоставя чрез прилагане на селективен подход само на ограничен брой селски територии. 
Процедурата по подбора е открита и строга. 

По всяка програма за местно развитие могат да се финансират отделни проекти, които 
съответстват на местната стратегия. Всички проекти, които отговарят на условията за 
финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство 
(ФЕОГА), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ), са избираеми по ЛИДЕР+.

На ниво вземане на решения икономическите и социални партньори и сдруженията трябва 
да съставляват най-малко 50 % от местното партньорство. 

Продължителност на програмния период:  
2000—2006 г. 

Безвъзмездна помощ от Общността:
Общият бюджет за програми е 5046.5 милиона EUR, от които 2106.3 милиона EUR (2143.5 
милиона след индексацията в средата на периода) се финансират от секцията „Ориентиране“ 
на ФЕОГА, а останалите — от принос на публични и частни субекти.
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Название: 
ЛИДЕР („Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони“)

Вид програма: 
инициатива на Общността 

Целеви области: 
ЛИДЕР+ е структурирана около три дейности (Actions): 
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С тази публикация Европейската комисия се стреми да насърчи достъпа до информация за инициативата на Общ-
ността „ЛИДЕР+“. Нашата цел е да предоставим точна и актуална информация. Ако ни информирате за допуснати 
грешки, ще се постараем да ги коригираме. Комисията обаче не поема отговорност за информацията, съдържаща 
се в тази публикация, особено относно финансовите данни за описаните проекти, и по-специално за допустимост-
та на разходите. Затова читателите следва да ползват тези данни предпазливо и на своя отговорност.

И збрани най-добри прак тики по „ЛИДЕР+“
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Най-добри практики по „Лидер+“

         ? ? ?
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Какво представлява „ЛИДЕР+“?

„ЛИДЕР+“ е инициатива на Европейската общност, чия-
то цел е да помогне на общините в селските райони да 
подобрят качеството на живот и икономическия прос-
перитет на местния регион и която се съфинансира от 
секция „Ориентиране“ на Европейския фонд за ориен-
тиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА). „ЛИ-
ДЕР+“ се предшестваше от ЛИДЕР	I и II. 

Програмата „ЛИДЕР+“ действа в рамките на срока на 
структурните фондове 2000—2006 г. (но има възможност 
някои проекти да продължат до края на 2008 г.) и нейна-
та цел е да насърчи и подкрепи действащите лица в сел-
ските райони да помислят за потенциала на своя район в 
дългосрочен план. Тя се стреми да насърчи реализира-
нето на интегрирани, висококачествени и оригинални 
стратегии за устойчиво развитие, предназначени да на-
сърчат експериментирането с нови начини за: 

подчертаване на природното и културно наслед-•	
ство; 
укрепване и диверсифициране на икономическата •	
среда с цел създаване на нови работни места; 
усъвършенстване на организационните умения на •	
общността.

Преди разширяването през 2004 г. в Европа действаха 
893 местни инициативни групи (МИГ) по „ЛИДЕР+“. В ня-
кои от държавите-членки, присъединили се към ЕС 
след 2004 г., МИГ вече работят в рамките на иницативи 
от вида на „ЛИДЕР“.

„ЛИДЕР+“ бе разработена на базата на четири основни 
теми:
1. Максимално използване на природните и културни 

ресурси, включително увеличаване на стойността 
на обектите по „Натура 2000“; 

2. Подобряване на качеството на живот в селските 
райони; 

3. Увеличаване на стойността на местните продукти, 
по-специално чрез улесняване на пазарния достъп 

на малки производствени звена чрез колективни 
действия;

4. Използване на ново ноу-хау и нови технологии за 
увеличаване на конкурентоспособността на продук-
ти и услуги в селските райони.

Моля посетете http://ec.europa.eu/leaderplus за повече 
информация относно правната база и бюджета на „ЛИ-
ДЕР+“.

Защо най-добри практики?
Тази публикация е допълнение към списанието ЛИДЕР+	
Magazine и целта и е да подчертае най-успешното реа-
лизиране на стратегии за местно развитие, финансира-
ни по „ЛИДЕР+“.

Най-добрите практики по „ЛИДЕР+“ логично се измер-
ват в зависимост от степента на успех на прилагането 
на подхода „ЛИДЕР“.

Седем критерия съставят 
подхода „ЛИДЕР“:

1.  Под ход,  основан на района ■

Това означава да се създаде политика за развитие, ос-
нована на специфичните за даден район местоположе-
ние, силни и слаби страни. В „ЛИДЕР“ този район пред-
ставлява сравнително хомогенна местна селска терито-
рия, която се характеризира с вътрешно социално 
единство, обща история и традиции, усещане за обща 
идентичност и др. Основаният на района подход става 
все по-познат, като „основните действащи лица“ на 
местно равнище разбират важната роля на местните 
ресурси за постигане на устойчиво развитие. На ниво 
на МИГ основаният на района подход спомага по-до-
бре да се определи кои са действащите лица в дадения 
селски район.

Въведение
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2.  Под ход „отдолу нагоре“ ■

Целта е да се насърчи процес на вземане на решения с 
активно участие на местно равнище за всички аспекти 
на политиката за развитие. Така ще се гарантира учас-
тието на местните действащи лица, включително общ-
ността като цяло, групи с икономически и обществени 
интереси и представители на публични и частни инсти-
туции. Подходът „отдолу нагоре“ разчита на две основ-
ни дейности — „анимация“ (улесняване на действията) 
и обучение на местните общности — и се реализира на 
различни етапи от програмата. На проектно ниво е важ-
но да се посочи, че проектът се инициира от местни 
действащи лица и че са проведени консултации със за-
интересованите лица.

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

МИГ представлява организация на публични и частни 
действащи лица, обединени в партньорство, което оп-
ределя съвместна стратегия и местен план за действие 
за развитието на района по „ЛИДЕР+“. МИГ е една от 
най-оригиналните и стратегически характеристики на 
подхода „ЛИДЕР“. Тъй като разполага с екип от 
професио налисти, правомощия за вземане на решения 
и срав нително голям бюджет, МИГ е нов модел на орга-
низация и може значително да повлияе върху 
институцио налното и политическо равновесие в съот-
ветния район.

МИГ предоставиха подходящи механизми за участие, по-
вишаване на информираността и организация на мест-
ните действащи лица в полза на развитието на селските 
райони. Разпределянето на задачите и отговорностите 
между партньорите (организации по програмата, МИГ, 
членове на МИГ) трябва да е ясно и прозрачно.

4.  Новаторс тво ■

В допълнение на концепцията „ЛИДЕР“ и нейното при-
лагане в тази област, което само по себе си е новатор-
ско, инициативата изисква и дейностите да са новатор-
ски. Те могат да бъдат: дейности за популяризиране на 
местните ресурси по нови начини; дейности, които 
представляват интерес за местното развитие, но не са 
обхванати от други политики за развитие; дейности, 
които предлагат нови решения за преодоляване на 
слабостите и проблемите в селските райони; или дей-
ности, които създават нов продукт, нов процес, нови 
форми на организация или нов пазар.

Новаторството е въплътено и в компонентите на про-
грамата за педагогическа дейност и създаване на мре-
жи: разпространяване на информация сред други гру-
пи действащи лица, които търсят вдъхновение от по-
стиженията на други места или искат да осъществяват 
съвместни проекти.

5.  Интегриран под ход ■

Дейностите и проектите, съдържащи се в местните пла-
нове за действие, са свързани и координирани като 
едно общо цяло. Интегрирането може да засяга дей-
ности, извършени в един сектор, всички програмни 
дейности или специфични групи дейности, или, което е 
най-важно, връзки между различни икономически, со-
циални, културни, екологични действащи лица и секто-
ри в дадения район.

6.  Мрежи и с ътрудничес тво  ■
 меж ду районите

Чрез улесняване на обмена и разпространението на 
информация за политики за развитие на селските райо-
ни, както и чрез разпространение и обмен на добрите 
практики и новаторски стратегии и дейности, мрежата 
на „ЛИДЕР“ цели да ограничи изолацията на МИГ и да 
създаде източник на информация и анализ на дейнос-
тите. С цел да допълнят съществуващи европейски и 
национални мрежи някои МИГ спонтанно се организи-
раха в неформални мрежи.

Друга съществена част на „ЛИДЕР“ е сътрудничеството 
между селските райони. Сътрудничеството между райо-
ните може да е международно, но може да се осъществи 
и между райони в една държава-членка (вътрешнотери-
ториално). Специален бюджет в „ЛИДЕР+“ е заделен за 
проекти за сътрудничество (дейност 2).

7.  Финансиране и управ ление на  ■
 мес тно ниво

Друг ключов елемент на подхода „ЛИДЕР“ е делегира-
нето на МИГ на голяма част от отговорностите за взема-
не на решения за финансиране и управление. Въпреки 
това степента на автономия на МИГ варира значително 
в зависимост от конкретния начин на организация и 
институционалния контекст в държавата-членка.

Следователно този критерий трябва да се разглежда за 
всеки отделен случай, в различните административни 
контексти.
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Методика на събиране и 
подбор на добри и най-добри 
практики
Ежегодно и с помощта на звената на националните мре-
жи Leader+ 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 интернет страницата на „ЛИДЕР+“: 
http://ec.europa.eu/leaderplus

За да направи още по-видима работата по „ЛИДЕР+“, об-
серваторията на „ЛИДЕР+“ реши да допълни информа-
цията, дадена в тази база данни, като издаде конкретна 
публикация, наречена „Избрани най-добри практики 
по „ЛИДЕР+“. Тази публикация представлява втория 
подбор на най-добри практики и се базира на подбора, 
извършен през 2006—2007 г. Първата публикация с 21 
най-добри практики бе издадена по-рано.

Бе използван следният метод: първо, Contact	 Point	
проведе SWOT анализ (силни страни, слабости, въз-

можности, заплахи) в държавите-членки на състояние-
то на добрите практики. Основните партньори в дър-
жавите-членки за този анализ бяха звената на нацио-
налните мрежи (ЗНМ). В резултат на този анализ бе 
установено, че критериите за определяне на добри 
практики навсякъде бяха тясно свързани със седемте 
елемента на „ЛИДЕР+“. Обсерваторията „ЛИДЕР+“ до-
бави още два европейски критерия, които подчерта-
ват европейския аспект на „ЛИДЕР+“: прехвърляемост 
и устойчивост.

После Leader+ Contact	Point	започна да събира примери 
от държавите-членки. За да се получат „справедливи 
резултати“, бе приет подход, който да отчита тематич-
ното разнообразие, типа на проекта и географското 
равновесие, наред със свързаните със съдържанието 
критерии, определени от подхода „ЛИДЕР“. Подборът 
на настоящите 25 най-добри практики от всички избра-
ни 98 добри практики за 2006—2007 г. също се базира 
на концептуално, тематично и географско равновесие.

Този втори подбор няма претенции да е пълен, тъй като 
се прави ежегодно и третото издание предстои.
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Контекст на проекта

Районът на „ЛИДЕР+“ Hausruck се намира в Горна Ав-
стрия между регионите Innviertel и Salzkammergut. Ос-
новна характеристика на региона е гората Hausruck, 
която е една от най-големите залесени площи в Цен-
трална Европа.

В продължение на повече от два века в икономиката на 
региона е доминирала въгледобивната промишленост, 
като в миналото тази дейност се е контролирала от 
една голяма компания. След закриване на въгледобив-
ната дейност през 1995 г. районът се опита да създаде 
динамични икономически организации, които да могат 
да подпомогнат малките и средни предприятия (МСП) в 
тяхното развитие. Той също съсредоточи усилията си в 
развитието на туризма, особено във връзка с конната 
езда и рекреационните дейности. Въгледобивът винаги 
е играел важна културна и историческа роля в района и 
някои туристически дейности се рекламират под наи-
менованието „Горноавстрийски път на въглищата“.

 А В С Т Р И Я

Hunt oder  der  Totale  Februar

Факти за територията

Население:  40 783 жители ɶ

Площ: 417 км² ɶ

Гъс тота на населението:  98 жители/км² ɶ

Брой общини: 22 ɶ

5
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Защо този проект е добра 
практика?

Проектът прилага подхода „отдолу нагоре“, тъй като 
първоначалната идея за театралната постановка бе 
предложена от една местна културна група по „ЛИДЕР+“. 
Екип от седем представители на общността координи-
ра и реализира проекта.

Проектът се вписва в подхода, основан на района, тъй 
като се базира върху историческо събитие, което се е 
случило в региона и показва как събитията от минало-
то са се отразили върху живота през последните две 
столетия. Пиесата засегна различни аспекти, свързани 
с икономиката, пейзажа, жилищата и развитието на ра-
йона.

Идеята за този театрален проект бе дадена от културна 
работна група на МИГ в Hausruck през 2002 г. Тя предло-
жи да постави пиеса, след като се провали постановка-
та на „Игра на зарове във Франкенбург“. „Игра на за-
рове във Франкенбург“ е известно събитие, което се 
провежда на всеки две години, и в него участват около 
четиристотин актьори любители. Основна тема на по-
становките е въстанието на жителите на региона на 
Hausruck през седемнадесети век.

Проектът „Hunt oder der Totale Februar“ се базира на 
конфликтите между военизирани групировки на кон-
сервативната партия (Heimwehr) и социалдемократите 
(Schutzbund). Това става през февруари 1934 г. и е исто-

рическо събитие в Австрия, тъй като избухва граждан-
ска война, довела до въстанието на работниците. На 12 
и 13 февруари 1934 г. въоръженият конфликт достига 
до въгледобивния окръг Hausruck, където загиват мно-
го хора. 

Няколко аспекти на проекта показват неговия нова-
торски подход. МИГ направи нещо смело и ново, тъй 
като избра спорна политическа тема за театрална по-
становка.

Също така оригинална бе идеята представленията да се 
проведат на открито в района на въгледобивна мина; 
това спомогна за по-доброто разбиране на историята 
на района и допринесе за развитието на културното на-
следство в региона. Новаторски елемент бе и сътрудни-
чеството по проекта, тъй като професионални актьори 
и любители работиха съвместно с различни регионал-
ни театрални трупи.

Проектът може да се пренесе и в други региони, които 
имат богата икономическа и обществена история. Тряб-
ва да се обърне внимание на разходите за осъществя-
ване на една художествена постановка и затова ясното 
финансово управление е много важно за проект от та-
къв мащаб.

Проектът вече почти сам се издържа, тъй като сега са 
необходими едва 10 % публично финансиране. Плани-
рат се бъдещи представления по нови теми, а мечтата 
на културната група е да създаде устойчив център за 
съвременен театър.

6
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Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Целта на театралния проект бе да се пресъздаде тази 
част от историята на региона, която е конкретно свър-
зана със събитията, състояли се в Hausruck през 1934 г., 
тъй като напрежението и конфликтите от този период 
все още се усещат и сред днешното население. Проек-
тът целеше да изтъкне икономическото значение на 
въгледобивната дейност в региона. За културната ра-
ботна група бе ясно, че представянето на тази тема ще 
е трудно и много отговорно. Групата се надяваше, че 
чрез тази театрална постановка ще може да създаде 
мрежи с други местни театрални трупи, които биха по-
могнат при бъдещи регионални театрални проекти.

2.   ■ Основни дейнос ти

Проектът „Hunt“ бе създаден като смесица от историче-
ска пиеса и бурлеската, съвременния и критичния об-
ществен театър. За сцена на пиесата бе избрана първа-
та трошачка на въглища в района на Hausruck във 
Wolfsegg. Това е един от най-монументалните и внуши-
телни индустриални паметници в региона.

Автор на пиесата е Franzobel, известен австрийски пи-
сател от региона Hausruck. Той представи трагичното 
историческо събитие, като в центъра на пиесата е лич-
ната съдба на регионалния лидер на Schutzbund, Fageth, 
и на неговата партньорка. Ангажирани бяха актьори за 
четиридесет роли с реплики, както и актьори любители 
от целия регион. Общо сто и петдесет души участваха в 
постановката, сред които актьори, хорове и музикални 
групи.

Голям брой любителски театрални трупи и сдружения 
бяха ангажирани в постановката и с помощта и подкре-
пата на „ЛИДЕР+“ проектът успя да осигури: напътствия 
и съдействие на признати професионални актьори, 
аудио- и визуална техника, дейности по реклама и връз-
ки с обществеността, сценични декори, костюми и грим, 
както и документирани разговори със свидетели на съ-
битията в района.

3.   ■ Конкретни реа лизации и 
 ре зултати

Първоначално бяха планирани седем представления за 
четири хиляди зрители, но поради огромната популяр-
ност на проекта бяха осъществени девет представления, 

в които участваха сто и петдесет любители актьори и пев-
ци. Бе продаден внушителен брой билети — седем хиля-
ди и четиристотин! Въпреки първоначалните притесне-
ния във връзка с пиесата (която разглежда деликатна 
тема) всички билети бяха продадени и представленията 
имаха забележителен успех. Авторът на пиесата, 
Franzobel, съвременен, критичен, международно приз-
нат писател от региона Hausruck, създаде завладяващата 
пиеса „Hunt“ с помощта на групата по „ЛИДЕР+“.

Медиите отразиха проекта много положително с блес-
тящи репортажи, а на премиерата присъстваха над пет-
десет представители на медиите. Пиесата бе широко 
отразена във всички австрийски медии по поръчка и с 
финансирането на „ЛИДЕР+“.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Тъй като представленията се проведоха в театър на от-
крито във въгледобивната мина, властите в Горна Ав-
стрия поискаха да се постави навес заради застраховка-
та и вероятността от лоши атмосферни условия — в про-
тивен случай щяха да отменят събитието. Затова проек-
тът трябваше да подаде второ искане за 157 000 евро, за 
да може да се постави навесът. Но идеята за тента не се 
понрави на режисьора на пиесата, който твърдеше, че с 
това ще се наруши акустиката на представлението, и той 
заплаши да напусне проекта. Затова бе решено да се 
осигурят дъждобрани за публиката — и добре че това бе 
направено, защото валя дъжд по време на пет от всичко 
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девет представления! Но това не спря публиката и дори 
мнозина коментираха, че дъждът всъщност е направил 
представлението по-драматично.

Постановката излезе по-скъпа от първоначалните 
очаквания и затова бяха увеличени цените на билетите, 
за да се балансират счетоводните сметки. През първата 
година много малко зрители извън региона гледаха по-
становката. Това бе обяснено с факта, че пиесата е свър-
зана с политически противоречия и парламентът беше 
против проекта, защото не искаше да се отварят стари 
рани, особено при положение че някои свидетели на 
събитието са още живи. Но популярността на постанов-
ките се увеличи и притесненията на държавата се ока-
заха погрешни, тъй като пиесата имаше огромен успех.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ изигра ключова роля, тъй като щеше да е не-
възможно да се финансира пиесата с частни средства. 
Това бе особено важно за представянето на минали 
културни и исторически събития във въгледобивния 
район Hausruck.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през февруари 2004 г. и приключи в 
края на декември 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта бяха 133 000 EUR, които 
включваха 66 500 EUR от ФЕОГА, 26 600 EUR от общест-
вено национално финансиране и 39 900 EUR от частни 
източници.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
Regionalverband Hausruck

Лице за контак ти:  Thomas K ibler  ɶ

А дрес:  Hauptplatz  8 ,  4843  ɶ
Ampflwang /  Hausruck wald

Те ле фон:  +(43-7675)  39 29 91 ɶ

Факс:  +(43-76750)  39 29 94 ɶ

Е лек тронна поща:  info@hausruck .co.at ɶ

Интернет с траница:  w w w.hausruck .co.at  ɶ
http://w w w.theaterhausruck .at/

Илюстрациите са предоставени от г-н Wolfgang Pichler 
(авторско право: www.werbe-i-d.at).
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 А В С Т Р И Я

M eisterstrasse S alzk ammergut

Контекст на проекта
МИГ „Kulturerbe Salzkammergut“ обхваща седем общини 
в австрийския регион Oberösterreich и две общини от ре-
гион Salzburg на езерото Wolfgangsee. Вътрешният 
район Salzkammergut е свързан с най-големия еднороден 
езерен регион в северните варовикови Алпи. Втора важ-
на характеристика на региона е планинската верига 
Dachstein, която е най-високият масив на Oberösterreich, 
а глетчерът му е класифициран като територия по „Нату-
ра 2000“. През 1997 г. културният пейзаж Hallstatt—
Dachstein/Salzkammergut бе включен в списъка на обек-
тите на световното наследство на Юнеско. 

В продължение на векове регионът е бил популярен 
летен курорт и основната стопанска дейност е тури-
змът. Той започна да развива нови екстремни спортове, 
като парапланеризъм, ски извън пистите, преходи със 
снегоходки, рафтинг, каньонинг и др., за да привлече 
нови посетители.

Стратегията за развитие на МИГ за вътрешен 
Salzkammergut е насочена към „запазване и развитие 
на уникалното природно, културно и икономическо мес-
тообитание като обект на културното наследство на ре-
гиона“. 

Факти за територията

Население: 44 026 жители ɶ

Площ: 980 км² ɶ

Гъстота на населението: 45 жители/км² ɶ

Брой общини: 9 ɶ

9
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Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът определено приложи подхода, основан на ра-
йона, тъй като идентичността и характерът на регионите 
се отразява в занаятчийските продукти. Например всеки 
занаятчия, който е член на Meisterstrasse, трябва да спаз-
ва строги критерии за качество. По този начин търгов-
ската марка гарантира спазването на високи стандарти. 
Занаятчиите се влияят от местните и регионалните ха-
рактеристики и разработват продуктите си по традицио-
нен и новаторски начин, което ги прави уникални за ре-
гиона. Те са задължени да произвеждат местни или реги-
онални продукти, които черпят вдъхновение от истори-
ята на региона и неговите корени. Затова Meisterstrasse 
разработва своите продукти, като взема под внимание 
съответното регионално културно наследство. 

Проектът е изключително новаторски, тъй като популя-
ризира имиджа на занаятчиите по нов начин, така че те 
да се признаят отново за важен икономически сектор в 
региона. Създаването на мрежи и сътрудничеството 
между занаятчиите е нова концепция, която създаде 
нова култура между участниците в проекта. Занаятчии-
те сега имат усещането за принадлежност към един 
клуб и работят съвместно, за да поддържат имиджа и 
качеството на занаятите в региона.

Изпълнението на концепцията Meisterstrasse успешно 
се прехвърли и в други региони на „ЛИДЕР+“ (например 
четиридесет и седем занаятчийски фирми в Styria и че-
тиринадесет компании в Долна Австрия се присъеди-
ниха към групата). Планира се през следващите някол-
ко години мрежата да обхване и други региони, за да се 
създаде дух на сътрудничество сред възможно най-го-
лям брой занаятчии в Австрия и извън страната. 

Включването на други региони спомогна за устойчи-
востта на Meisterstrasse и гарантира по-нататъшното 
финансиране. „ЛИДЕР+“ има важен принос за устойчи-
востта и разрастването на проекта, особено в начална-
та фаза, която включваше скъпо струващи дейности по 
придобиване и подпомагане на компании и позицио-
ниране на търговската марка. Meisterstrasse е така съз-
дадена, че ще може самостоятелно да се издържа в 
дългосрочен план.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

В почти всички региони в Австрия съществуват уникал-
ни занаятчийски фирми, произвеждащи висококачест-

вени традиционни продукти, които съставляват важна 
част от регионалното културно наследство. Целта на 
този проект бе да открие голям брой добри австрийски 
занаятчии, особено в селските райони, за да помогне за 
съживяването на търговията на австрийските занаяти. 
През 2002 г. идеята бе да се създаде мрежа от високока-
чествени занаятчийски фирми, наречена Meisterstrasse, 
в региона на културно наследство Inneres 
Salzkammergut. Тази идея бе реализирана с помощта 
на „ЛИДЕР+“ и така се роди проектът „Meisterstrasse 
Salzkammergut“.

В момента има над четиридесет майстори занаятчии в 
региона на МИГ, които образуват Meisterstrasse 
Salzkammergut. Nicola и Christoph Rath бяха инициато-
ри на проекта и вече доста години работят с новатор-
ски австрийски занаятчийски фирми. Meisterstrasse 
Salzkammergut бе техният първи проект по „ЛИДЕР+“ и 
той бе използван като първа стъпка за постигане на 
идеята за Meisterstrasse Austria (за създаване на занаят-
чийска мрежа в цяла Австрия).

Приоритетните области на проекта включват дейности 
за увеличаване на стойността на занаятите, прекратя-
ване на миграцията и закриването на занаятчийски 
фирми, както и намиране на наследници за продължа-
ване дейността на фирмите. Целта на г-н и г-жа Rath бе 
чрез мрежата на Meisterstrasse да осигурят платформа, 
да подпомогнат хората при обмена на опит със занаят-
чийски фирми от други региони и съвместно да насо-
чат усилията си за привличане на една нова целева гру-
па от клиенти с добро финансово положение. Основна-
та цел на проекта беше да се популяризира уникалната 
австрийска занаятчийска култура.

2.   ■ Основни дейнос ти

Инициативата Meisterstrasse насочи действията си към 
увеличаване на регионалното значение и популярност-
та на занаятите чрез изграждане на ефективна регио-

         M e i s t e r s t r a s s e  S a l z k a m m e r g u t
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нална мрежа с много разнообразни партньори в област-
та на занаятите, туризма и културните институции. За 
проекта бе важно да се съхранят натрупаните познания 
за занаятите, традиционните техники и историята.

Самите майстори занаятчии (които в момента са сто и три-
ма в цяла Австрия) са най-важният елемент на проекта, 
тъй като всеки от тях предоставя ежегодно 1350 EUR на 
Meisterstrasse. Срещу тази сума те получават призната 
междурегионална търговска марка за качество, която им 
осигурява по-добър достъп до нови клиенти. Това спома-
га за насърчаване на търговския оборот на фирмите и по-
пуляризира занаятчиите в региона и извън него.

Всяка фирма в групата Meisterstrasse си е направила та-
белки, знаци и флагчета за реклама на занаятчийските 
работилници, на които е изобразена марката за качест-
во. Маркетинговите кампании се подпомагат чрез рек-
ламиране на корпоративния дизайн на Meisterstrasse. 
Местните занаятчийски фирми са представени в катало-
зи, които се разпространяват сред клиенти и целеви гру-
пи от различни сектори в целия регион. Проектът създа-
де и своя интернет страница http://www.meisterstrasse.at 
и организира прояви, национални и международни из-
ложби (например международни панаири на изкуства-
та) с цел да рекламира и популяризира мрежата и значе-
нието на местните фирми/продукти.

През пролетта на 2007 г. разпродажбата на продукти на 
мрежата Meisterstrasse ще улесни клиентите при закупу-
ването на красиви и уникални занаятчийски продукти. 

3.   ■ Конкретни реа лизации и 
ре зултати

Мрежата успя да създаде един нов имидж на високо ка-
чество на занаятчийския сектор в Австрия. Основните 
резултати от проекта Meisterstrasse в региона 
Salzkammergut са следните:

качеството на занаятите се повиши, тъй като отдел-•	
ните компании в мрежата работят заедно и взаимно 
черпят вдъхновение;
разви се сътрудничеството в рамките на •	
Meisterstrasse;
повиши се популярността на занаятите в региона, •	
което повиши известността на отделните фирми и 
на проекта като цяло;
популярността на занаятчийските фирми се увели-•	
чи на конкретни целеви пазари (например градско-
то население) чрез целенасочено разпространение, 
реклама, прояви и изложби;

културните ценности се признават и опазват по-лес-•	
но;
множество успешни прояви и рекламни дейности •	
на мрежата донесоха приходи на занаятчийските 
фирми;
медиите проявиха интерес към проекта и му съ-•	
действаха;
бяха създадени мрежи с други сектори, като туриз-•	
ма (например можете да се запишете за екскурзии 
из Meisterstrasse).

„Meisterstrasse Salzkammergut“ беше огромен успех 
за региона и идеята бе прехвърлена и в други регио-
ни на „ЛИДЕР+“, което увеличи присъствието на за-
наятчийската индустрия в цяла Австрия. През 2004 г. 
проектът се разшири и обхвана регионите на „ЛИ-
ДЕР+“ Attersee-Attergau и Mondseeland. След 2005 г. 
проектът допълнително се разшири и се реализира в 
пет нови региони на „ЛИДЕР“ в Долна Австрия и Styria. 
Основната цел на проекта е да се обхване цялата те-
ритория на Австрия, като се създаде проектът 
„Meisterstrasse Austria“.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Едно от най-големите предизвикателства пред проекта 
бе да обедини всички изисквания на различни по дей-
ност и големина фирми и на различни личности в една 
обща мрежа/търговска марка. 

Nicola и Christoph Rath смятат, че мрежите на регионал-
но, национално и наднационално равнище са най-
ефективният начин за популяризиране на занаятчий-
ската индустрия, но отнемат и най-много време в срав-
нение с други методи за развитие на регионална ико-
номика с малки предприятия.

Проектът показа, че участниците в Meisterstrasse са най-
важните хора, и ангажираността, сътрудничеството и 
творческото мислене на занаятчиите несъмнено дове-
доха до успеха на инициативата Meisterstrasse. Следва-
щото предизвикателство ще бъде други региони да се 
поучат от успеха на „Meisterstrasse Salzkammergut“, за да 
се създаде „Meisterstrasse Austria“, който ще покаже зна-
чението на занаятчийската култура в цялата страна.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Особената ценност на проекта е, че експерименталният 
характер на проекта помогна на региона Salzkammergut 

M e i s t e r s t r a s s e  S a l z k a m m e r g u t
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успешно да развие дългосрочен устойчив подход за 
проекти за занаятчийската индустрия, който сега лесно 
може да се прехвърли в други региони в цяла Австрия и 
извън нея.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през 2002 г. и завърши три години 
по-късно през 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта възлиза на 724 016 EUR, 
като тази сума включва: 35 107 EUR от ФЕОГА, 174 443 
EUR от национални публични източници на финансира-
не и 525 722 EUR от частни финансови източници.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ: МИГ „Kulturerbe  ɶ
Salzkammergut“

Лице за контакти: Erni Kals ɶ

Адрес: Salzbergstraße 21, А-4830 Hallstatt ɶ

Телефон: +(43-6134) 87 23 ɶ

Факс: +(43-6132) 200 43 30 ɶ

Електронна поща: office@regis.or.at ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Initiative Meisterstrasse CN Rath OEG 

Лице за контакти: Dipl.-Ing. Nicola Rath;  ɶ
Mag. Christoph Rath

Адрес: Petersplatz 10, A-1010 Wien ɶ

Телефон: +(43-1) 877 97 77 0 ɶ

Факс: +(43-1) 877 97 77 44 ɶ

Електронна поща: office@meisterstrasse.at ɶ

Интернет страница: www.meisterstrasse.at ɶ

Илюстрациите са предоставени от „Meisterstrasse 
Austria“, CN Rath OEG (авторско право: meisterstrasse.at).
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 Б Е Л Г И Я

Реинтегриране на земеделието в обществения живот

Контекст на проекта

„Cuesta“ е термин в геологията, който означава асиме-
тричен хълм с плавен наклон, рязко скосен от едната 
страна. Районът на МИГ обхваща първата и втората 
куеста на белгийския регион Lorraine. Селскостопански 
дейности, най-вече животновъдство, се развиват в сто 
и петдесет стопанства в три общини. През последните 
двадесет години този селски район се превърна в нещо 
като „общежитие“ за работници, които ходят на работа 
във Великото херцогство Люксембург.

МИГ има различни земеделски и културни приоритети, 
чиято цел е да се помогне на различни категории от на-
селението да се срещат, да се организират в мрежи и да 
създадат нови дейности в трите общини. Целта е да се 
популяризират и продават местни продукти и да се съз-
даде по-разнообразно земеделие чрез насърчаване на 
културни и туристически дейности, подпомагане на на-
селението да се превърне в двигател на собственото си 
развитие чрез социални и културни мерки, популяризи-
ране на богатото природно наследство на региона.

Защо този проект е добра 
практика?

Проектът прилага основно подхода, основан на райо-
на, тъй като в тази част на Белгия селското стопанство 
запада и е изправено пред много заплахи. Близостта на 
региона до Люксембург също е заплаха за него — тази 
страна привлича много младежи, тъй като там работни-
ците са по-добре заплатени и има по-добър обществен 
живот. В резултат за земеделските стопани е трудно да 

Факти за територията

Население: 11 116 жители ɶ

Площ: 214 км² ɶ

Гъстота на населението: 52 жители/км² ɶ

Брой общини: 3 ɶ
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помислят за бъдещи действия и развитие. Затова за 
МИГ бе особено важно да подкрепи този проект за ре-
интеграция, който развива нови алтернативни начини 
на действие и мислене, за да помогне на земеделските 
стопанства отново да заемат централно място в мест-
ния живот. Проектът спомогна за развитието на нови 
идеи и решения за бъдещето на селското стопанство.

Подходът „отдолу нагоре“ се вижда във всички дей-
ности по проекта. МИГ възстанови социалните връзки 
между местното население и земеделските стопани, 
като им предложи възможности да се срещат, да обме-
нят идеи и да обсъждат настоящето и бъдещето на зе-
меделието и на живота в стопанствата. Тези възмож-
ности доказаха, че са добър начин за повишаване на 
увереността на селските стопани.

От особена важност бе партньорският подход. Пред-
ставители на МИГ участваха във всички фази на проек-
та и разчитаха на широките си партньорства, за да спо-
могнат за събирането на хора и организации. МИГ 
„Cuestas“ създаде работна група, която да наблюдава 
реализирането на всички проекти по „ЛИДЕР+“ и да га-
рантира постигането на основните цели. 

Действителното новаторство на този проект се състои в 
това, че той подходи към трудностите в селското стопан-
ство по начин, който се различава от чисто класическите 
технически или икономически подходи в сектора. На-
пример бе отделено по-голямо внимание на социалните 

аспекти на живота на хората в стопанствата и връзката 
им в рамките на общество и територията. МИГ се базира 
на факта, че стопанствата винаги са играли централна 
роля в обществения живот в селските райони. Целта на 
този проект е да възстанови тази роля чрез разглеждане 
на нови идеи за земеделието, нови дейности и възмож-
ности за получаване на доходи, както и чрез създаване 
на ново и по-добро положение на стопанствата в бъде-
ще. Други новаторски дейности са свързани с методите и 
подходите, използвани от МИГ в този проект, като напри-
мер предвиждане на нови сценарии в селските райони.

Интегрираният подход ясно се вижда в проекта, тъй 
като цялата идея се базира на реинтегрирането на сел-
ското стопанство в обществения живот. Проектът по-
казва възможностите на МИГ да свърже няколко проек-
та по „ЛИДЕР+“ и да развие хоризонтални дейности на 
територията, като местни продукти, културни, еколо-
гични дейности и др. 

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Проектът за реинтеграция на земеделието в обществе-
ния живот първоначално бе иницииран от МИГ и целта 
му бе да помогне на местните жители и земеделски сто-
пани да работят в хармония, за да могат заедно и поот-
делно да помислят за селскостопанското бъдеще на 
региона.

Основните цели на проекта са: да се придобие по-доб- 
ра представа за настоящото и бъдещото състояние на 
земеделието чрез проучвания, да се разработят сцена-
рии, да се организират дебати и срещи, да се организи-
рат дейности, чрез които обществото „да открие“ сто-
панствата, МИГ да се превърне в посредник между сто-
паните и селските общности и да се експериментират 
нови начини за диверсифициране и популяризиране 
на селскостопанските дейности.

Идеята на проекта добре съответства на стратегията на 
МИГ, тъй като е насочена към основни приоритетни об-
ласти, като земеделие, социални, културни и екологич-
ни въпроси. Проектът също е тясно свързан с три други 
селскостопански проекта в региона, които са насочени 
към популяризиране на регионалните земеделски дей-
ности и продукти.

         Р е и н т е г р и р а н е  н а  з е м е д е л и е т о  в  о б щ е с т в е н и я  ж и в о т
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2.   ■ Основни дейнос ти

Дейностите по проекта са разделени на четири основ-
ни категории:

1. Проектът разгледа значението на бъдещето на сел-
скостопанския сектор в региона чрез проучвания на 
потенциала, базирани на сценарии за бъдещо разви-
тие. Голямо допитване, в което участваха сто и петдесет 
селски стопани от региона, помогна за разработването 
на подробен преглед на стопанствата в региона. Бяха 
проведени срещи и дебати с участието на представите-
ли на местната общност, стопани и изследователски 
екипи, за да се очертае и прогнозира бъдещето на сел-
скостопанските дейности в региона. Тези дейности за 
„разработване на сценарии“ бяха проведени с техничес-
ката помощ на експерти извън региона, сред които уни-
верситети, институти за изследователска и развойна 
дейност от Белгия и Франция.

Дейностите по разработване на сценарии бяха осъ-
ществени на фази: повишаване на информираността, 
когато местното население бе поканено да участва в 
селскостопански дискусионни групи, където бяха пока-
зани снимки, за да се илюстрират основни проблеми и 
виждания относно територията, проучвателна фаза, по 
време на която бяха създадени няколко сценария за 
възможното, желателното и осъществимото бъдеще на 
района, фаза на разпространение на резултатите, по 
време на която решенията бяха представени на МИГ и 
на местните общности в региона и фаза на изработване 
на стратегия, през която се създадоха планове за дейст-
вие за насочване на земеделието към най-желателния 
бъдещ сценарий.

2. Втората основна дейност по проекта бе „отварянето“ 
на стопанствата за населението. Целта бе да се популя-
ризира ролята и значението на стопанствата в региона 
и да се запознаят хората с реалния живот в тях. Това 
улесни дискусиите и създаде нови социални връзки 
между стопаните и местното население, живеещо в ра-
йона. Тази дейност се свързва добре и с други проекти 
на МИГ „Cuestas“, както и с по-отдалечени проекти, като 
националния ден на „отворените стопанства“, който се 
провежда всяка година през юни.

3. МИГ действаше като популяризатор и посредник меж-
ду селските стопани и местните заинтересовани лица в 
селските райони, за да помогне генерирането на нови 
дейности. В резултат на голямото допитване за бъдеще-
то на земеделието се установи, че стопанствата се нуж-
даят от индивидуална помощ по технически, финансови 
и правни въпроси, за да успеят да разнообразят дей-
ностите си. МИГ откликна на конкретните искания на зе-
меделски производители, които са се сблъскали с труд-
ности, и им помогна да разработят нови схеми. 

4. И накрая, проектът разработи и експериментира 
нови начини, които да гарантират продължаването на 
дейността на стопанствата. Това включваше подпомага-

не на хора, които искат да станат земеделски стопани, 
както и на стопани, които търсят хора да поемат сто-
панствата им.

3.   ■ Конкретни ре зултати

По време на дискусиите за бъдещето на селскостопан-
ските дейности сто души присъстваха на конференция, 
организирана едновременно с инициативата „какво 
помнят очите“ — друг проект, финансиран по „ЛИДЕР+“ 
и осъществен от МИГ „Cuestas“. Тридесет души присъст-
ваха на семинар през май 2005 г., на който разказаха за 
собствения си опит, за работата и реалния живот в сто-
панството, както и за бъдещите възможности за разви-
тие (например образователни възможности, възмож-
ности за социална реинтеграция и за професионална 
преориентация).

В резултат заниманията по изготвяне на сценарии бяха 
разработени четири контрастиращи картини за разви-
тието на територията за 2022 г., като информация за бъ-
дещите тенденции в земеделието бе представена на 
общото събрание на МИГ. Бе направена и презентация 
в присъствието на представители на местните органи и 
на обществеността през октомври 2006 г.

Р е и н т е г р и р а н е  н а  з е м е д е л и е т о  в  о б щ е с т в е н и я  ж и в о т
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Когато стопанствата бяха „отворени“ за общественост-
та, над триста души (стопани, представители на местни-
те органи, представители на асоциации, отделни лица и 
др.) присъстваха на среща, на която бе обсъдено бъде-
щето на стопанствата на територията.

МИГ помогна на някои земеделски производители, като 
действа като посредник за диверсификация на селско-
стопанските дейностти. По-специално тя подробно съ-
действа на шест стопанства/земеделски производите-
ли: на един от тях помогна при финансов одит; на млад 
стопанин, който поемаше действащо стопанство — да 
развие биологично свиневъдство; на семейство, което 
искаше да се пренасочи към селскостопанска дейност; 
на млад стопанин, който искаше да произвежда сирене; 
на стопанин, който искаше да отвори магазин и да про-
дава директно продуктите си; и на група производите-
ли на картофи, които се надяваха да пуснат отново на 
пазара своя продукт.

За да се подпомогне създаването на нови дейности, кои-
то да гарантират по-нататъшното развитие на земеде-
лието, всички други дейности по проекта (например 
разработване на сценарии, повишаване на информи-
раността и др.) допринесоха за постигане на тези прио-
ритети и вече из целия регион започват нови проекти, 
които създават нови дейности. Например една особено 
успешна идея бе популяризирането на нова терито-
риална производствена верига „Говеждо месо от доли-
ните на региона Gaume“. Тя се базира на устойчивото 
управление на пасища с висока биологична стойност с 
цел да се популяризира един висококачествен продукт. 
Проектът се основава на екологични практики, които 
са подкрепени с агроекологични мерки, и спомогна за 
създаването на нов имидж на територията, като се на-
сочи към бъдещи земеделски и екологични предизви-
кателства. Идеята за проекта се роди по време на раз-
работката на сценарии и се превърна във водещ проект 
за МИГ „Cuestas“ и нейната територия!

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Трудностите по проекта възникнаха главно заради пио-
нерския му характер, защото той разглежда нови пъти-
ща за развитие на земеделието, диверсифициране, ал-
тернативи и възстановяване на връзките между сел-
ските стопани и местното население.

МИГ трябваше да си осигури целия необходим персо-
нал още в началото на проекта, за да се справи с множе-
ство сложни въпроси. Членовете на групата трябваше 
да са с отлични комуникационни умения, да познават 
добре политическите, технически и икономически ас-
пекти на земеделието в Европа, както и да имат широка 
представа за предстоящите предизвикателства.

Възникнаха някои проблеми, свързани с времето, не-
обходимо за такъв оригинален проект, тъй като често 
времето на управляващите проекта бе ограничено.

Имаше някои пречки и в началото на проекта, тъй като 
на хората бе нужно повече време от очакваното, за да 
повярват на МИГ. На групата  и трябваше време, за да 
докаже своята надеждност, и положението се подобри, 
след като МИГ помогна на отделни нуждаещи се земе-
делски производители, както и благодарение на учас-
тието на земеделски стопани в дискусиите за бъдещето 
на земеделието и за културните въпроси, свързани с 
живота в стопанствата.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Най-голямото значение на „ЛИДЕР+“ бе, че се опита да 
подобри тежкото състояние на земеделието в района. 
Земеделските стопани и техните представители са пре-
калено заети и се тревожат главно от сериозни иконо-
мически проблеми; затова са резервирани по отноше-
ние на разработването на алтернативни форми на зе-
меделие. Възстановяването на диалога между селските 
стопани и местното население с цел да се намери ново 
бъдеще за земеделието е реалната добавена стойност, 
която „ЛИДЕР+“ осигури в този регион и в Европа като 
цяло.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през ноември 2003 г. и ще завърши в 
края на юни 2008 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизат на 114 000 EUR, 
които включват: 51 300 EUR от ФЕОГА, 51 300 EUR от на-
ционални публични източници на финансиране и 
11 400 EUR от частни източници на финансиране. 

Данни за контакти с МИГ 

Наименование на МИГ:  Cuestas ɶ

Лице за контак ти:  Catherine Andre ɶ

А дрес:  281,  Rue des  Pr isonniers,  6730  ɶ
B el lefontaine

Те ле фон:  +(32-63)  45 71 27 ɶ

Факс:  +(32-63)  45 71 26 ɶ

Е лек тронна поща:  c.andre.cuestas@ ɶ
sk ynet.be;  cuestas@sk ynet.be

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Cuestas“.
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Факти за територията

Насе ление:  95 233 жите ли ɶ

Площ: 352 км² ɶ

Гъс тота на насе лението:  271 жите ли/км² ɶ

Брой общини:  5 ɶ

 Б Е Л Г И Я

Уче бна мандра „Сен Жозе ф“

Контекст на проекта

МИГ се намира в Kempen, отдалечена селска област. 
Това е добре развит селскостопански район, разполо-
жен на песъчливи почви, в който има предимно живот-
новъдни ферми и развъдни стопанства. Районът се ха-
рактеризира с висока концентрация на потребители, 
което в бъдеще може да доведе до недостатъчно прос-
транство. Отличителна черта е наличието на добре раз-
вити селскостопански учебни заведения.

Действията за увеличаване на приходите на селските 
стопанства и подобряване на обществения имидж на 
земеделието и селските райони предоставят възмож-
ност за скромен допълнителен доход за стопанствата. 
Планът за развитие на МИГ се базира на следните чети-
ри стълба: необходимост от иновации в едно много-
функционално земеделие, подобряване на обществе-
ната представа за земеделието и овощарството, из-
ползване на „козовете“, типични за селския район в 
контекста на „базирана на опита икономика“ и увелича-
ване на продължителността на престоя на туристите 
чрез развитие на селския туризъм.

Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът прилага подхода, основан на района, тъй като 
използва силните страни на региона: земеделие, тури-
зъм и рекреационни дейности. Друга причина за успе-
ха на проекта е, че районът се намира близо до Antwerp, 
който има богата природа, добра мрежа за велотури-
зъм и туристически походи, както и множество добри 
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хотели. Но селският туризъм все още е доста ограни-
чен, а дребното земеделие запада. Затова проектът 
прие едно от приоритетните решения на МИГ: да се 
подпомогне поддържането на устойчиво овощарство и 
селскостопанска икономика и да се предложат на най-
слабите и дребни стопанства нови възможности за до-
ходи чрез развитие на селския туризъм.

Проектът имаше отлични партньорски отношения с че-
тирима партньори, трима от които бяха много активни 
на регионално ниво. Бе важно да се изградят успешни 
работни отношения с тях, тъй като тяхната ангажира-
ност за постигнане на успех и помощ при реализиране-
то на проекта бяха изключителни.

Проектът е пример за прилагане на интегрирания под-
ход, тъй като успешно свърза и координира и други 
действия в района. Той се радва на подкрепа в провин-
цията, която приложи този опит при собствените си 
дейности за комуникации и планиране. Цялостното ак-
тивно партньорство на този изключително местен, ин-
дивидуален проект улесни интеграцията му в регио-
налния живот.

Диверсифицирането на селскостопанските дейности 
чрез включване в тях на образователни и рекреацион-
ни услуги представлява голям интерес в цяла Европа и 
затова използваната в проекта методика може изцяло 
да се прехвърля и другаде. Тя се базира на две условия: 
мотивирани и ентусиазирани селски стопани, готови да 
предоставят нови стоки и услуги на обществото; ръко-
водни органи, които да са „отворени“ за разработване-
то на този вид маломащабни дейности чрез подходящи 
мерки за подпомагането им.

Проектът има новаторски характер и неговото разви-
тие е уникално за региона. Услугите и дейностите, кои-
то центърът предлага, са новаторски, защото например 

те предоставят нови атракции в земеделските райони, 
като „дни на отворените врати“ в стопанството. Може 
би най-важното новаторство за селския район е успеш-
ното прилагане на подхода „отдолу нагоре“ в този про-
ект: един стопанин почука на вратата на МИГ, за да 
представи свой проект и мечтата му се сбъдна! Той не 
само осигурява мляко, но и обучение и развлечение на 
посетителите, и се превърна в образец в неговия окръг 
за успешни комуникации и разработване на политика.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Идеята на проекта води началото си от производителя 
на млечни продукти Luc Nouwen, който пое инициатива-
та да разнообрази дейността си, като предложи образо-
вателни и развлекателни дейности в своите стопанства 
на различни посетители (включително ученици, групи от 
възрастни, отделни посетители и др.). Идеята бе подкре-
пена от местната МИГ на „ЛИДЕР+“, която разработи про-
екта заедно с други стопани и действащи лица в селския 
район, туризма и обществено-културната сфера.

В проекта участваха четирима партньори, които опре-
делено искаха да постигнат добри резултати. Това бяха: 
vzw Plattelandsklassen, селски образователен център, 
който предлага съдействие при разработване на 
рекреа ционни дейности; VVV Balen, туристическото 
бюро на Balen, което осигурява екскурзоводи и подпо-
мага туристически и рекреационни дейности; Landelijke 
Gilde, сдружение на земеделски стопани и нейният мес-
тен обществено-културен отдел, който подпомогна 
проекта, като се зае с интегрирането му в регионалния 
контекст; и накрая, стопанството St Jozefshoeve на Luc 
Nouwen, което предоставя услугите на групи и фирми.
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Проектът съответства отлично на териториалната стра-
тегия на МИГ, която се базира на четири стълба. Целта 
на плана за действие бе да се увеличат доходите от сел-
скостопанска дейност чрез новаторство и диверсифи-
кация и да се запознаят по-добре посетителите със зе-
меделието и селските райони. Освен това планът за 
действие на МИГ има за цел да проучи какви възмож-
ности имат селските стопанства за развитие на стопан-
ски дейности чрез предоставяне на услуги, насочени 
към подкрепа на развлекателния и образователния ту-
ризъм. Проектът е отличен пример за прилагане на 
стратегията на МИГ, тъй като стопанството разви и раз-
шири дейността си по устойчив начин.

2.   ■ Основни дейнос ти

Имаше три основни етапа на дейността: модернизиране 
на съществуваща селскостопанска сграда, за да се из-
ползва за новите дейности, разработване на образова-
телни проекти, и създаване на възможности за рекреа-
ционни дейности във и около стопанството, за което 
трябваше да се закупят съоръжения за дейности на от-
крито.

Бе създаден многофункционален център, в който да се 
провеждат занятия на училища, фирми и обществено-
културния сектор в сътрудничество с VVV Balen и vzw 
Plattelandsklassen.

Бяха планирани и организирани такива образователни 
и рекреационни туристически пакети, като тематични 
обиколки с местен екскурзовод и посещение на сто-
панството, в комбинация с други рекреационни въз-
можности в региона. Разработката на проекта се бази-
ра на темата за запознаване с мандрата и нейните окол-
ности.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Досега проектът е постигнал следните количествени 
резултати:

тридесет училищни паралелки са посетили и из-•	
ползвали центъра (основната цел е да се организи-
рат посещения на тридесет различни паралелки на 
година);
проведоха се пет „дни на отворени врати“, например •	
семинари за укрепване на колектива за фирми. Пла-
нирано е провеждането на още такива дейности;
бяха създадени интересни услуги за почивка и об-•	
разование, базирани на устойчиви селскостопански 
материали и продукти;
бе създадена „пътека за активни разходки“, която •	
представлява учебна обиколка.

Основните качествени резултати, очаквани от проекта, 
са:

По-добро познаване на земеделието, производство-•	
то на млечни продукти, както и образователни дей-
ности за ученици и семейства;
семейства, фирми и обществено-културни органи-•	
зации със земеделието и селските райони на 
Kempen.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

По време на проекта не бе докладвано за конкретни 
проблеми.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основната добавена стойност на проекта бе, че той 
спомогна за осъществяването на новаторски пилотен 
проект, който определено приложи териториалната 
стратегия на МИГ чрез реален подход „отдолу нагоре“. 
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„ЛИДЕР+“ осигури финансова помощ за реализирането 
на този експериментален проект и сега едно селско 
стопанство диверсифицира дейността си чрез образо-
вателен и развлекателен селски туризъм. Това е наис-
тина нещо ново в района и е експериментално по ха-
рактер. Финансовата помощ за този проект бе от основ-
но значение, тъй като той не би могъл да разчита на 
съфинансиране чрез обичайната политика при настоя-
щия местен контекст.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през януари 2006 г. и ще продължи 
до края на декември 2007 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта е 64 000 EUR, които включ-
ват: 25 600 EUR от ФЕОГА, 25 600 EUR от национални 
публични източници на финансиране и 12 800 EUR от 
частни източници на финансиране. 

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
Plattelandsac tie  Kempen+

Лице за контак ти:  Wim Poelmans ɶ

А дрес:  Hooibeeksedi jk  1 ,  B -2440 G eel ɶ

Те ле фон:  +(32-14)  85 27 07 ɶ

Факс:  +(32-14)  85 36 15 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
pak+@hooibeek .provant.be

Интернет с траница:  w w w.provant.be/pak ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Educatief  melk veebedri j f  St .  Jozefshoeve

Лице за контак ти:  Luc Nouwen ɶ

А дрес:  B elgenlaan 20,  В-2490 Balen ɶ

Те ле фон:  +(32-11)  39 33 81 ɶ

Факс:  +(32-11)  39 33 81 ɶ

Е лек тронна поща:  luc.nouwen@sk ynet.be ɶ

Илюстрациите са осигурени от МИГ „Plattelandsactie 
Kempen+“.

         У ч е б н а  м а н д р а  „ С е н  Ж о з е ф “
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B ornholm изграж да „фарове“

Контекст на проекта

Bornholm е малък отдалечен остров, разположен в из-
точната част на Дания, близо до южния край на Швеция. 
Островът е много красив, със скалист бряг в североиз-
точната част и пясъчни плажове в югозападната част.

Населението е намаляло с 2,5 % през последните пет 
години. Икономиката се базира главно на земеделие, 
риболов, туризъм и занаяти. Броят на жителите, които 
работят извън острова, се увеличава и се очаква още 
повече да нарасне през следващите пет години. Безра-
ботицата е висока и е приблизително два пъти по-голя-
ма от средната за страната стойност. Образователното 
ниво е по-ниско от средното за страната.

Както бе посочено в „Bornholm is building lighthouses“, 
МИГ решава да съсредоточи действията си върху разви-
тието на три конкретни области („фарове“): изкуства и 
занаяти, местно производство на хранителни продукти 
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Факти за територията

Население: 44 126 жители ɶ

Площ: 587 км² ɶ

Гъстота на населението: 75 жители / км² ɶ

Брой общини: 1 ɶ
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и организирана мрежа за местни фирми. МИГ много ус-
пешно работи по тези теми и затова реши да продължи 
да разработва „фарове“ и през предстоящия програмен 
период от 2007 г. до 2013 г. Стратегията за местно разви-
тие на новата МИГ ще се координира в тясна връзка с 
общата стратегия за развитие на бизнеса на острова, на-
речена „Уникалния Bornholm“, която се стреми към по-
стигане на растеж чрез творчество и качество.

Защо този проект е добра 
практика? 
Подходът, основан на района, определено се прилага 
от стратегията на МИГ за развитие, тъй като групите по-
следователно работят и насърчават местните ресурси 
в региона. Налице са здрави традиции в областта на из-
куствата и занаятите, добри ресурси в хранителния сек-
тор и множество малки фирми, които МИГ подкрепя.

МИГ се радва на широко партньорство и работи в тясно 
сътрудничество с всички свои партньори. Нейни чле-

нове са представители на четиринадесет различни асо-
циации, институции, сдружения и др. Всички партньо-
ри се информират за действията на МИГ и участват в 
тях, като членовете на групата имат свои представите-
ли в управителния съвет.

За да се интегрира по-добре дейността на МИГ, трите 
„фара“ си сътрудничат и работят съвместно. Например 
някои от хранително-вкусовите предприятия работят 
заедно с художниците и занаятчиите във връзка с опа-
ковката, маркетингови дейности и изложби.

Работата в мрежи и сътрудничеството между МИГ и 
всички участници в работата по „фаровете“ са основна-
та движеща сила за проекта. Обменът на опит и инфор-
мация между различните предприятия бе от основно 
значение за разработването на успешни програми. МИГ 
„Bornholm“ също участва и като партньор по голям 
междурегионален проект с други шест датски МИГ от-
носно положението и възможностите за развитие на 
дребни производители на хранителни продукти.

МИГ много внимателно подбра действия, които гаран-
тират устойчивостта на проектите и. Тя се постара да 
увеличи максимално популярността на дейностите по 
проекта навсякъде из острова.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

„Bornholm изгражда фарове“ е общото наименование 
на целия план за местно развитие по програма „ЛИ-
ДЕР+“ на Bornholm. След задълбочени публични диску-
сии из целия остров МИГ разработи три приоритетни 
действия, базирани на „фаровете“, които определиха 
състава на МИГ.

МИГ „Bornholm“ е организирана като асоциация и тя се 
стреми да допринесе за положително развитие, осно-
ваващо се на следните три „фара“:

целта на „фар“ A е да се развият цифрови медии и •	
информационни технологии като метод за подпома-
гане на местните художници и занаятчии; 
„фар“ Б („фарът на кулинарното изкуство“) се отнася •	
до създаването на регионален център за развитие, 
който да подпомага развитието на дребни произво-
дители на хранителни продукти. Той гарантира, че 
храните са с ясен произход и са местно производ-

         B o r n h o l m  и з г р а ж д а  „ ф а р о в е “
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ство, като защитава концепцията „от почвата на тра-
пезата“;
във фокуса на „фар“ В („фарът за фирми“) е изграж-•	
дането на мрежа за местни фирми. Целта е да се спо-
могне за откриването на нови работни места чрез 
изграждане на нови концепции и умения чрез съз-
даване на бизнесмрежи между малките и средни 
предприятия. Проучване показа, че много малки 
предприятия искат да се намират в една и съща 
сграда с други предприятия, като така се създадат 
структури от типа „минибизнес“ (стига някой да се 
заеме с практическата страна на нещата, като инвес-
тиции и администрация на сградата). Тези „минибиз-
нес“ центрове ще предлагат помощ и консултантски 
услуги и ще са леснодостъпни за местното населе-
ние. Центровете ще бъдат рекламирани, за да се из-
ползват като магнит за нови фирми и предприема-
чи, които искат да се установят в региона. 

2.   ■ Основни дейнос ти

Трите „фара“ се развиват добре. Основната идея на про-
екта бе да привлече ресурси в района за продължите-
лен период от време, за да могат основните дейности 
по „фаровете“ да се впишат успешно в плановете за раз-
витие.

На „фар“ A бяха предоставени ресурси за създаване 
на амбициозна интернет страница http://www.
craftsbornholm.dk. Бяха проведени обучения по ин-
формационни технологии, икономика, маркетинг и 
по други конкретни теми. „ЛИДЕР+“ също помогна за 
създаването на пътуваща изложба на занаятите, коя-
то бе представена в Copenhagen, Luwumburg, Herning 
и Fredriksund. На „фар“ Б бяха предоставени ресурси 
за обзавеждане на стара вятърна мелница. Така се 
създаде изложбена зала и магазин за насърчаване на 
производството на местни качествени хранителни 
продукти. На „фар“ В бе предоставена материална 
база за предприятия, които се преместиха в първия 
бизнесцентър и започнаха да изграждат мрежи. 

Не бяха предоставени финансови средства на отделни 
фирми, а само за дейности, които бяха от полза за ши-
рок кръг потребители. 

3.   ■ Конкретни ре зултати

„Фар“ A: В Сдружението на художниците и занаятчиите 
(ACAB) членуват около шестдесет фирми и с помощта 
на „ЛИДЕР+“ то изготви своя интернет страница и участ-
ва в изложба в Grönbechs gaard в Hasle (www.

groenbechsgaard.dk). Не може да се види точно какви са 
ползите за отделните членове на ACAB от проекта, но 
най-общо сред членовете има добър консенсус и бе по-
стигнат широк икономически успех.

„Фар“ Б: Целта на хранително-вкусовата индустрия в 
Bornholm е да продава продуктите си на потребители 
извън региона. Тя нае „посланик на храните“, който чрез 
мрежи, изложби, обиколки, сътрудничество с произво-
дители от континенталната част на страната и др. осигу-
ри широко представяне и добър оборот за множество 
производители на хранителни стоки от острова. Смята 
се, че през последните две-три години са били открити 
петдесет нови работни места в хранително-вкусовата 
индустрия в Bornholm.

„Фар“ В: Новооткритият бизнесцентър в Nexø (www.
mobelfabrikken.dk) работи добре още от самото си съз-
даване. Приблизително петнадесет нови фирми са се 
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преместили в тази привлекателна сграда, повечето от 
които са малки фирми и се радват на компанията на 
други предприятия. Бизнесцентърът играе централна 
роля в една нова организация — „Стартирай успешно в 
Bornholm“— сдружение, чиято основна дейност е да 
подпомага новоучредени предприятия и което в мо-
мента има петдесет членове.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Проектът доказа, че не е достатъчно да се работи само 
с мрежи. Задачата на МИГ „Bornholm“ бе да подкрепи 
колективни мерки, за да помогне на мрежи и асоциа-
ции, включени в стратегиите на „фаровете“. Някои сдру-
жения, като ACAB, разработиха стандарти за качество, 
което означава, че някои фирми не отговориха на изис-
кванията за присъединяване към мрежата и така се поя-
виха оплаквания. МИГ трябваше да се придържа строго 
към политиките си, за да е сигурна, че фирмите ще дър-
жат на качеството, а не на количеството.

Работата, предприета от „ЛИДЕР+“ на острова, бе на-
пълно видима за членовете на групата. Но по-широкото 
пропагандиране на програмата бе проблемно и неви-
наги успешно.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Програмата внесе добавена стойност в няколко аспек-
та на проекта на остров Bornholm. Без помощта на „ЛИ-
ДЕР+“ дейността на занаятчиите и хранителната индус-
трия нямаше да бъде така видима на острова, както е 
сега. Един от най-ползотворните аспекти на проекта е 
активната дейност по създаване на мрежи между „фа-

рове“, различни партньори по проекта и отделни фир-
ми. МИГ „Bornholm“ смята, че е много важно да продъл-
жи да се използва моделът на „фаровете“, а партньорите 
и са единни, решени и готови да съдействат за развитие-
то на нови „фарове“ в Bornholm.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна в началото на декември 2001 г. и ще 
продължи до края на декември 2007 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта бе 3 500 000 EUR, които 
включват: 960 000 EUR от ФЕОГА, 1 500 000 EUR от пуб-
лични национални източници на финансиране и 
1 040 000 EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  B ornholm ɶ

Лице за контак ти:  Hans Jørgen Jensen  ɶ

А дрес:  M øl lebak ken 4C,  DK-3760 Gudhjem ɶ

Те ле фон:  +(45)  20 42 33 70 ɶ

Факс:  +(45)  56 97 00 73 ɶ

Е лек тронна поща:  hj j@leader.dk ɶ

Интернет с траница:  w w w.leader.dk/ ɶ
bornholm 

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Bornholm“.

         B o r n h o l m  и з г р а ж д а  „ ф а р о в е “
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 Ф И Н Л А Н Д И Я

NopolaNews — Предоставяне на информация по 
Интернет и организиране на производствени вериги

Контекст на проекта

МИГ „Viisari“ се намира в Централна Финландия и обхва-
ща общини Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, 
Kyyjärvi, Pihtipudas, Pykönmäki, Saarijärvi, Viitasaari и сел-
ските райони на Äänekoski. Основните стопански дей-
ности в района са земеделие и лесовъдство (19,4 %), 
промишленост (24,7 %) и услуги (51,0 %). Целта на МИГ е 
да създаде приятна селска среда с подкрепата и помо-
щта на жителите на района.

Основните теми на програмата на „Viisari“ са производ-
ството на местни стоки и общи маркетингови действия 
за местни продукти, както и подобряване на качество-
то на живот на селските жители. МИГ се зае с разработ-
ването на дейности чрез три основни действия: инвес-
тиции, развитие и образование.

Защо този проект е добра 
практика? 

NopolaNews приложи подход, основан на района, тъй 
като се занимава с разпространяването на местна ин-
формация в северната част на Централна Финландия. 
Информацията се предоставя на едно централно мяс-
то, за да се чете от жителите и да е леснодостъпна за 
тях. Хората бяха насърчавани да пишат статии и мнения 
на интернет страницата, за да я превърнат в журнал на 
гражданите. Тя бе популяризирана в целия регион и 
публикуваните на нея новини получиха признание на 
национално и международно равнище за своята креа-
тивност и уникалност. Това бе отличен начин за пови-
шаване на информираността на жителите в региона.

Факти за територията

Население: 42 000 жители ɶ

Площ: 8000 км² ɶ

Гъстота на населението: 5,25 жители/км² ɶ

Брой общини: 10 ɶ
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NopolaNews прилага подхода „отдолу нагоре“, тъй като 
всеки може да пише или публикува материали на него-
вите страници. Интернет страницата насърчава об-
ществените дискусии и дебати и е полезно средство за 
общината и сдруженията в региона за разпространява-
не на информация. NopolaNews осигурява електронна 
актуална информация в ежедневието на местните общ-
ности, предприятия и общини, като прави комуника-
ционните структури в района по-всеобхватни.

Проектът е новаторски, защото този модел позволи на 
жители и клиенти да получат незабавен достъп до ин-
формация. Макар да се администрира от общината, 
ползите от него се почувстваха сред широк кръг целе-
ви групи: граждани, сдружения и общности. 

Моделът на проекта може лесно да се прехвърли в дру-
ги подобни селски райони. Той се оказа интересен ка-
нал за информация и спомогна за сътрудничеството 
между региони и различни действащи лица.

Община Kyyjärvi администрира проекта на NopolaNews, 
за да му помогне да стъпи на краката си. Но за да може 
той да продължи да действа и да се развие като пред-
приятие, бе учредено дружеството Kyyjärvi Mediamyllärit 
Association, което има маркетингови права за всички 
публикации на общината в мрежата. В бъдеще 
NopolaNews ще се поддържа като дружество.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Целта на проекта NopolaNews е по-добре да се популя-
ризира община Kyyjärvi и неправителствените органи-
зации в целия регион. Община Kyyjärvi реши да се зае-
ме с развитието и актуализирането на своя интернет 
страница и да замени ежемесечните печатани на хар-
тия брошури (които се изпращаха на всяко домакин-
ство в района) с интернет бюлетин, наречен 
NopolaNews.

NopolaNews трябваше да съдържа информация от об-
щината, както и широко да представлява другите сдру-
жения, клубове и комитети в региона. Стана ясно, че 
информацията от общината и неправителствените ор-
ганизации не се координира добре и често информа-
цията достига до различни целеви групи. Затова бе 
нужно да се централизира цялата информация на едно 
място.

Целта на проекта бе не само да се организира потока от 
информация, но и да се координират и използват съ-
ществуващите инструменти в техническа среда. Така се 
роди идеята за публикации в мрежата NopolaNews, коя-
то да дава пълна информация за региона и да е достъп-
на на едно централно място, което да е нещо много по-
вече от само една официална страница на общината.

2.   ■ Основни дейнос ти

За да осъществи целта за публикуване на новини по ин-
тернет, проектът проведе проучване и установи чети-
ридесет и пет различни сдружения в района на Kyyjärvi. 
Двадесет и едно от тях изразиха готовност да участват в 
обучение по публицистика и така седемдесет души 
бяха определени за публицисти. Обучението нарочно 
бе организирано на работните места на участниците, за 
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да могат те да свикнат да редактират материали на 
собствените си компютри. Двама преподаватели посе-
тиха различни сдружения и предоставиха нужното обу-
чение по публицистика. След обучението различните 
сдружения вече можеха често да добавят информация 
и статии на интернет страницата.

Бяха създадени интернет страници с информация от 
граждани, които бяха преведени на английски, швед-
ски, немски и френски.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Интернет страницата бе успешно създадена за кратък 
срок. Тя включва териториално различни услуги и тех-
ники, които местните общности и сдружения искат да 
популяризират и за които желаят да пишат. Може да по-
сетите страницата на адрес http://www.nopolanews.fi 

Информацията на интернет страницата включва всич-
ки новини и събития в района на Kyyjärvi и се оказа по-
лезен инструмент за посетителите на района. Някои от 
статиите на интернет страницата са написани от влия-
телни хора, например кандидати за президенти през 
зимата на 2006 г. По-стара информация и публикации 
се съхраняват в архив.

NopolaNews предава някои новини чрез други медийни 
страници, например можете да слушате заседанията на 
съвета, спортни коментари и църковни служби по ин-
тернет радиото. Това спомогна да се подобри поведе-
нието на общинските съветници!

Проектът предизвика широк интерес сред национал-
ните медии и един от основните телевизионни канали 
излъчи репортаж за интернет страницата, като популя-
ризира уникалността на проекта. Наскоро NopolaNews 
бе номинирана в конкурса „World Summit Award“ като 
представител на Финландия в категорията на WSA 

„електронно приобщаване“. Конкурсът ще се проведе в 
Южна Африка през 2007 г. и е организиран от Европей-
ската академия за цифрови медии, Юнеско, ЮНИДО и 
ISOC (Интернет общество).

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

По време на проекта не са възникнали проблеми.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Значението на проекта е, че той подпомага отвореност-
та на обществото на общинско равнище. Нивото на 
предоставената за региона информация и уменията да 
се използват медиите се увеличиха неимоверно. Голям 
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? ? ?

брой младежи от Kyyjärvi участваха в проекта, а медий-
ните техники на NopolaNews бяха използвани в учили-
щата.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през януари 2005 г. и ще завърши 
през ноември 2007 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта възлиза на 31 830 EUR, кои-
то включват 22 918 EUR от ФЕОГА, 5729 EUR от публични 
национални източници на финансиране и 3183 EUR от 
частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ Maaseudun 
Kehittämisyhdistys Viisari Ry

Лице за контакти: ɶ  Sirpa Maijanen 

Адрес: ɶ  Koivikontie, 82430 Puhos

Телефон: ɶ  +(358-13) 244 33 06

Факс: ɶ  +(358-13) 244 33 55

Електронна поща: ɶ  sirpa.maijanen@pkky.fi

Интернет страница: ɶ  http://kylatoiminta.
pkky.fi/jetina

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Община Ky yjär vi 

Лице за контак ти:  Aaro Toppinen ɶ

А дрес:  Honk alehdontie  8 ,  ɶ
FI-43700 Ky yjär vi

Те ле фон:  +(358-14)  459 70 20 ɶ

Факс:  +(358-14)  459 70 25 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
aaro.toppinen@k y yjar vi . f i

Интернет с траница:  w w w.k y yjar vi . f i   ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari Ry“.
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 Ф Р А Н Ц И Я

Археологически обек т Nasium

Контекст на проекта

Регионът на МИГ се намира на територията на долини-
те на реките Ornain и Saulx. Районът е изолиран от варо-
виково плато на изток, но плавно се разстила към райо-
на Champagne, където използва важни комуникацион-
ни пътища по алувиалната долина на Ornain.

Районът на МИГ „Pays d’Accueil des vallées de l’Ornain et 
de la Saulx“ (PAVOS) се характеризира с демографски 
спад: има застаряващо население, концентрирано глав-
но в градските центрове. Регионът също страда от упа-
дък на традиционната индустрия и безработица, която 
е над средното за страната ниво и засяга главно младе-
жите под 26-годишна възраст и жените. Освен това в 
долината на Ornain повечето работни места са концен-
трирани в промишлените, селскостопански и тради-
ционни сектори. Има изключително богато архитектур-
но наследство (ренесансово наследство) и районът има 
голям потенциал за развитие на туризма. 

Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът бе чудесен модел за развитие „отдолу нагоре“, 
тъй като много местни жители станаха членове на сдру-
жението „La Cité de Leuques“, чрез което подпомагаха 
процеса на проекта, приет съвместно с МИГ и нейните 
партньори. Така много членове на общността получиха 
обучение по концепцията на проекта. Процесът „отдолу 
нагоре“, насърчен от „ЛИДЕР+“, бе приложен в проекта 
и позволи на местните общности да вземат сами реше-
ния за икономическото развитие.

Факти за територията

Население: 60 717 жители ɶ

Площ: 1093 км² ɶ

Гъстота на населението: 55 жители/км² ɶ

Брой общини: 101 ɶ

Проектът приложи отличен партньорски подход, като 
партньорите по него поеха ясен и категоричен страте-
гически ангажимент. Различни съвети, общини, органи-
зации, сдружения, техници, доброволци и археолози 
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бяха ангажирани в работата на обекта, като партньор-
ството бе една от основните движещи сили за бързото 
развитие на проекта. 

Проектът интегрира няколко различни области, сред 
които научна дейност, сдружения, култура и туризъм. 
Той създаде институционално партньорство, за да под-
крепи целия спектър от дейности по проекта.

Бе създадена стабилна система за финансово управле-
ние, за да може сдружението да започне своята дей-
ност. Всеки партньор действаше в съответствие със 
своите умения и конкретни правила. Системата за уп-
равление и финансиране на проекта обедини много 
организации и органи на властта. Сдружението също 
се ангажира с техническото и оперативно управление; 
по-специално то прави вътрешни оценки в админи-
стративния съвет и сред директорите на групи, като се 
представят подробни доклади на общите събрания.

Икономическата устойчивост на проекта се дължи на 
ангажимента, поет от колективните органи, за инвести-
ции в развитието на обекта Nasium, но също и на 
умение то на местните действащи лица да управляват 

проекта за развитие. Добавената стойност при реализи-
рането му категорично се определя от делегирането на 
отговорности на жителите и от професионализма на ак-
тивните членове на сдружението. Ролята на членовете 
на сдружението е по-видима от тази на ръководителите, 
отговарящи за местното развитие, а процесът постепен-
но се базира все повече на автономността на сдружени-
ето, което е ясно доказателство за устойчивост.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Значението на град Nasium, гало-римска вила от втори 
и трети век, е било подценявано до 1998 г., въпреки че 
древните разкопки са били сред първите, направени в 
страната. През 1997 г. бе проведено технико-икономи-
ческо проучване, за да се направи оценка на туристи-
ческия потенциал на обединяването за първи път на 
три села, две междуобщински структури, институцио-
нални партньори и местни жители. Но проучването, ко-
ето се смята за отправна точка за развитието на един 
глобален проект, допринесе за провеждането на задъл-
бочени анализи и постави важни въпроси относно за-
почването на проекта за археологичен обект Nasium. 

Проектът успя да мобилизира местната селска общ-
ност, за да може тя да даде своя принос за развитие-
то на проекта. Той обедини местните общински съ-
ветници и жители, за да могат те съвместно да рабо-
тят по развитието на обекта. Бе създадена федера-
тивна асоциация, наречена „La Cité de Leuques“, която 
бе подпомогната от „ЛИДЕР+“. Тя получи огромна 
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подкрепа от местната общност и привлече сто и 
осемдесет членове, сред които четиридесет до пет-
десет доброволци, като цялото население на трите 
села е приблизително триста жители. Така асоциаци-
ята стана основен организатор на изпълнението на 
проекта.

Първоначално идеята за проекта Nasium се роди на об-
щите събрания на асоциацията и бе осъществена с 
участието на „ЛИДЕР+“ и усилията на асоциацията.

2.   ■ Основни дейнос ти

Асоциацията бе създадена през 2002 г., а основните 
дейности по проекта започват през 2003 г. 

Отначало, през 2003 г., асоциацията се зае да подобри 
комуникационната структура и да запознае местните 
действащи лица с древния обект Nasium. Бяха органи-
зирани посещения на обекта и учебни ръководства за 
археологията на обекта. През 2004 г. бяха проведени 
туристически и културни прояви, които привлякоха 
хора от целия регион да посетят археологическия 
обект. Накрая, през 2005 г., бе направена оценка на 
проекта и резултатите бяха представени в досие за „ЛИ-
ДЕР+“, което посочи какви инвестиции са необходими, 
за да бъде проектът устойчив. Също бе създадена ин-
тернет страница на проекта, която спомогна за разви-
тието на обекта: http://www.nasium.net

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът сега е най-големият успех за местната про-
грама „ЛИДЕР+“ и неговите резултати надхвърлиха 
очакванията. Благодарение на организираните обикол-
ки на обекта той бе посетен от общо хиляда и сто души 
през 2004 г. (включително шестстотин посетители от 
училища). Преди този проект обектът дори не бе смя-
тан за туристическа атракция.

Друг важен резултат бе мобилизирането на местните 
общности и жители в рамките на асоциацията и новите 
умения, които те придобиха. Проектът също предизви-
ка интерес сред различни органи (общини, общности, 
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местни съвети и др.) и така цялото общество бе ангажи-
рано и поиска да участва в проекта според възмож-
ностите си. Затова перспективите дори изглеждат още 
по-обещаващи от сегашните резултати, като на асоциа-
цията бяха предоставени големи инвестиции за разра-
ботване на обекта: кампании за разкопки, построяване 
на учебен център и до 2007—2008 г. ще бъде създаден 
туристически център с 3D филм, който ще пресъздава 
целия обект и неговите 15 000 жители през втори век. 

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Още в самото начало на проекта възникна пречка, тъй 
като районът бе малко известен преди създаването на 
асоциацията. Това попречи да се ангажира общината в 
проекта. След редовни срещи и комуникации с общи-
ната тя постепенно възприе идеите на проекта и се съ-
гласи, че е необходимо неговото осъществяване.

Друг проблем бе фактът, че не участва регионалната 
делегация за културни дейности, което попречи на 
бързото развитие на обекта и дейностите по него.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Благодарение на подкрепата на „ЛИДЕР+“ обектът 
Nasium се превърна от научен успех (разкопки в про-
дължение на четири века) в успех за развитието на ра-
йона. Местната МИГ даде необходимия стимул за съз-
даване на проект, който се основава на отличен метод. 
Той прилага подхода за участие и партньорство, бази-
ран на развитието на наследството на „ЛИДЕР“, като 
най-вече се набляга на използването на технология и 
на запознаването на жителите от три местни села със 
същността на проекта. Това им позволи да се заемат 
със собственото си икономическо развитие.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през януари 2003 г. и завърши през 
декември 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта възлиза на 67 077 EUR, кои-
то включват 11 701 EUR от ФЕОГА, 26 668 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 28 708 
EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ:  Pays  d ’Accuei l  ɶ
des val lées  de L’Ornain et  de La S aulx

Лице за контак ти:  Xavier  G ouer y ɶ

А дрес:  5 ,  Rue Jeanne d ’Arc,  ɶ
F-55000 Bar  Le D uc

Те ле фон:  +(33-3)  29 45 07 94 ɶ

Факс:  +(33-3)  29 79 21 95 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
pavos. leader@wanadoo.fr

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Associat ion La Cité  des  Leuques

Лице за контак ти:  Pierre  Legeay ɶ

А дрес:  35 Grande rue,  F-55 500 S aint- ɶ
Amand sur  Ornain

Те ле фон:  +(33-3)  29 70 93 07 ɶ

Факс:  +(33-3)  29 70 96 61 ɶ

Е лек тронна поща:  pierrelegeay@aol.com ɶ

Интернет с траница:  w w w.nasium.net  ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Pays d’Accueil des vallées de L’Ornain et de La Saulx“.
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 Ф Р А Н Ц И Я

Създаване на отоплите лна сис тема,  която 
за гориво използва дърва от  мес тни гори

Контекст на проекта

МИГ „Haute Mayenne“ се намира между районите Maine, 
Brittany и Normandy. На север и изток ландшафтът е 
предимно смесица от гори и пасбища. Mont des Avaloirs, 
най-високият връх на Massif Armoricain, се намира в 
Haute Mayenne.

Този район се смята за динамичен и земеделието играе 
важна роля в местната икономика. Той също има добре 
развит и диверсифициран индустриален сектор, който 
включва водещи технологии в областта на: обработка 
на информация; оптични дискове; пластмаси и печатна 
дейност. Културните прояви също са от значение, осо-
бено известните фестивали на съвременна музика и 
улично изкуство, които привличат много посетители 
извън региона. 

МИГ „Haute Mayenne“ има много цели за региона, и по-
специално се стреми да мобилизира, задържи и при-
влече младежи, за да станат те действащи лица в сел-
ския район, да насърчи създаването на устойчиви об-
ществено-икономически и културни връзки и да анга-
жира действащи лица от района, да създаде новаторски 
начини за участие в обществения и частния живот и 
най-общо да превърне Haute Mayenne в район за при-
мер в областта на устойчивото развитие. 

Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът отговаря на няколко потребности на терито-
рията Haute Mayenne. Той запазва териториалното гор-

Факти за територията

Население:  90 821 жители ɶ

Площ: 2176 км² ɶ

Гъс тота на населението:  42 жители/км² ɶ

Брой общини: 102 ɶ
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          С ъ з д а в а н е  н а  о т о п л и т е л н а  с и с т е м а ,  к о я т о 
з а  г о р и в о  и з п о л з в а  д ъ р в а  о т  м е с т н и  г о р и

ско богатство и подпомага трудовата заетост на местно 
равнище чрез повишаване на търсенето на дърва. Про-
ектът също помогна да се задоволи отчасти повишено-
то търсене на енергия в региона, което се дължи на 
увеличеното население.

Очевидно е прилагането на стабилен партньорски 
подход на всички етапи на проекта. Община Saint 
Hilaire, която управлява проекта, обедини няколко ре-
гионални партньори, които участваха в техническите 
и финансови аспекти на проекта. МИГ също изигра ос-
новна роля за ангажирането на други партньори, като 
местните органи на управление. Тя даде добър при-
мер за свързване на местните общности със селските 
стопани, за да заработят те заедно за постигане на об-
щите цели.

Проектът е новаторски на много нива. Макар идеята за 
проекта да не е нова на европейско равнище, това е 
първата подобна инициатива, реализирана в западния 
регион на Франция. Тя също съответства на стратегията 
на Pays de Haute Mayenne и МИГ за възобновяема енер-
гия. Но истинската новаторска същност на проекта е 
свързана с устойчивото развитие, тъй като той отлично 
свързва нови енергийни източници, опазването на 
околната среда, местното богатство и увеличаването на 
трудовата заетост на местно ниво.

Интегрираният подход ясно личи в проекта, тъй като 
той успя да обедини колективни органи, които да насо-
чат действията си в областта на енергийния сектор, из-
ползващ дърва за гориво. Общинските съветници ще 
насочат вниманието си към енергийните въпроси през 
следващите три години в Haute Mayenne и разчитат на 
поетия от общината ангажимент да намали емисиите на 
парникови газове. Тяхната основна цел е да създадат 
структура за събиране и продажба на „цепеници“ на ця-
лата територия.

Проектът ще бъде устойчив и в икономическо, и в еко-
логично отношение. В икономически аспект той пред-
ставлява интерес за новите жители (като предоставя 
по-евтин алтернативен източник на енергия) и за сел-
ските стопани (чрез създаване на работни места и пре-
доставяне на източник за икономическа дейност). В 
екологичен аспект проектът допринася за опазването 
на горското богатство и намаляването на емисиите на 
въглероден двуокис, транспорта и замърсяването. Тъй 
като котлите на дърва имат висока интензивност на го-
рене, от дървеното гориво се извлича максимална 
енергийна стойност. На местно равнище проектът спо-
могна за информирането на селското население относ-

но проблемите на глобалното затопляне и показа начин 
за запазване и поддържане на природните ресурси.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Районът Haute Mayenne има красива природа с харак-
терните за пейзажа традиционни пояси от гори, които 
са истинско културно и екологично наследство. Основ-
ната роля на поясите е да запазят почвите и биоразно-
образието, като те са и важна бариера за защитаване на 
селскостопанските култури и предотвратяване на поч-
вената ерозия. Но те са застрашени от унищожаване 
поради липса на добро управление и поддържане, кое-
то води до прекомерното им използване за малка пе-
чалба.

Община Saint-Hilaire предложи идеята за проекта през 
2002 г. след като сред местните общности се появи по-
стоянен интерес към прости източници на възобновяе-
ма енергия. Тя реши да монтира котли, които да използ-
ват за гориво дърва от местните гористи райони. 

Ползите от проекта са, че той предоставя възможности 
да се работи в тясно сътрудничество със селски стопа-
ни при производството на дървени блокчета, получени 
при правилното поддържане и управление на горските 
пояси. Той също е част от стратегията за развитие, из-
брана от МИГ и Pays de Haute Mayenne, която е насоче-
на към максимално информиране на населението за 
природните ресурси и насърчаване на използването 
на алтернативна и възобновяема енергия.
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Проектът е пряко свързван със стратегията на МИГ, 
разработена през 2004 г., за „качествен скок“ в енергий-
ната ефективност и използването на възобновяема 
енергия. Макар на пазара да се предлагат по-евтини 
дърва за горене, община Saint-Hilaire осъзна необходи-
мостта да се използват дърва, получени от горските поя-
си, за да се запазят различните аспекти на природното 
богатство от гори и за да се спомогне за запазването на 
заетостта/стопанската дейност на местно равнище.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основната дейност по проекта е свързана с инсталира-
не на мрежа за осигуряване на отопление и топла вода 
на двадесет и три частни къщи в квартал Les Lilas. Наред 
с други съществуващи проекти за предоставяне на об-
ществени жилища, тази инициатива показа начин да се 
задоволят нуждите от жилища на нарастващото насе-
ление.

Идеята е това да бъде пилотен проект, който да се пре-
върне в добър пример за територията за използване на 
бъдещи източници на възобновяема енергия. Той също 
се базира на контакти и съвместна работа с Регионал-
ната федерация на земеделските кооперативи за из-
ползване на земеделско оборудване (Fédération 
départementale des Coopératives d’utilisation du matériel 
agricole — FD CUMA) с цел да помогне на стопани до-
броволци да организират доставките си от дървени 
блокчета.

Най-общо проектът включваше три основни стъпки. 
Първо се проведе посещение с проучвателна цел до 
Германия през 2003 г., за да се разбере концепцията на 
мрежа за отопление, използваща за гориво дърва, и да 
се получи помощ за технико-икономическото проучва-
не. В края на 2004 г. проектът даде обява за представя-
не на предложения за изграждане на подземни отопли-
телни системи и до началото на 2005 г. проектът бе го-
тов да монтира мрежата Lilas. През 2005 г. местни сел-
ски стопани поеха своята част от работата по проекта, 
като осигуриха добро поддържане на горите и достав-
ки на дърва. След това бяха монтирани котлите и мре-
жата започна да предлага отопление през есента на 
2005 г. 

През 2006 г. проектът предложи услуги, в помощ на ин-
сталирането на втора мрежа Lilas!

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът, реализиран от община Saint Hilaire, има го-
лям успех и осигури ползи за няколко различни общно-
сти. Отоплението бе от полза за жителите на квартал 
Lilas, увеличи се бизнесът на селските стопани, които 
добиват дърва за гориво, а проектът даде добър при-

С ъ з д а в а н е  н а  о т о п л и т е л н а  с и с т е м а ,  к о я т о 
з а  г о р и в о  и з п о л з в а  д ъ р в а  о т  м е с т н и  г о р и

мер за цялата територия, като показа как може да се 
получи възобновяема енергия чрез използване на 
местното богатство.

Основното постижение бе развитието и захранването 
на хидравлична мрежа, осигуряваща отопление и топ-
ла вода за квартал Lilas. Горивото се получава от дърва, 
получени при поддръжката и подрязването на горски-
те пояси.

Селските стопани създадоха сектор, занимаващ се със 
събиране на дърва, който получи подкрепата на мест-
ната община. Тя създаде публична структура за закупу-
ване на дърва директно от стопаните и за препродава-
не на генерираната енергия на местните общности.

В региона бе създадена местната асоциация „Bois 
Bocage Energie“ (Енергия от залесени пояси), която под-
помага селските стопани, които могат да продават „це-
пениците“ чрез асоциацията, при условие че поддър-
жат поясите с цел да се запази и развие местната мрежа 
от пояси. Тази система гарантира, че стопаните са заин-
тересувани да поддържат горското наследство и така 
осигуряват защитата му.

Друга основна полза от проекта е, че той създаде връз-
ки и мрежи между местната общност, жителите, стопа-
ните, общинските съветници и др., за да се гарантира 
неговото гладко и успешно изпълнение.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Основният проблем, с който се сблъска проектът, бе 
скептицизмът от страна на някои стопани, собственици 
на земеделски земи и жители. В момента само трима 
стопани са изцяло ангажирани с организацията на дос-
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тавката на дърва. Останалите все още не са убедени в 
ползите и икономическия потенциал на проекта. Няма 
лесно решение на този проблем, но общината продъл-
жава усилията си за повишаване на информираността. 

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ спомогна за развитието на идеята на проекта 
чрез организиране на проучвателното посещение в 
Германия, осъществяване на обучение в региона по 
всички енергийни аспекти и чрез оценка на приложи-
мостта на проекта. МИГ явно успя да повлияе на други-
те финансови партньори, по-специално на органите на 
управление, за да ги ангажира по проекта.

Реалната добавена стойност на проекта е неговият но-
ваторски характер и той даде добър пример в региона 
как ефективно да се използват методите за производ-
ство на възобновяема енергия, като в същото време се 
запази горското природно богатство в полза на местно-
то население.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

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

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизат на 363 957 EUR, 
които включват 79 315 EUR от ФЕОГА, 211 842 EUR от 
публични национални източници на финансиране и 
72 799 EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
GAL Haute M ayenne

Лице за контак ти:  Laurent  S ouchet ɶ

А дрес:  Ancienne M air ie,  ɶ
Place de Cheverus,  F-53100 M ayenne

Те ле фон:  +(33-2)  43 04 64 50 ɶ

Факс:  +(33-2)  43 04 64 59 ɶ

Е лек тронна поща:  l .souchet@ ɶ
hautemayenne.org

Интернет с траница:  ɶ
w w w.hautemayenne.org

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Commune de S aint  H i laire  du M aine

Лице за контак ти:  Christ ian Q uinton ɶ

А дрес:  18 rue Landes,  ɶ
F-53380 St  H i laire  du M aine

Те ле фон:  +(33-2)  43 02 72 65 ɶ

Факс:  +(33-2)  43 02 64 02 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
mairie.st .hi la ire@free.fr

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Haute 
Mayenne“.

          С ъ з д а в а н е  н а  о т о п л и т е л н а  с и с т е м а ,  к о я т о 
з а  г о р и в о  и з п о л з в а  д ъ р в а  о т  м е с т н и  г о р и



Най-добри практики по „Лидер+“ 37

 Г Е Р М А Н И Я

Информационен и маркетингов център на тухларна 
„Hundisburg“ и производство на гипсов цимент

Контекст на проекта
Районът на МИГ обхваща красиви вълнисти хълмове, кои-
то са разположени в региона Sachsen-Anhalt в Германия. 
Той има яснo определена структура на заселване с ком-
пактни градски райони и определени граници между за-
селените и незаселените области. Има много занаятчии, 
които живеят в района и осигуряват високо предлагане 
на стоки в регионален мащаб. В региона са се развили 
малки привлекателни места с активна стопанска дейност, 
като Haldensleben, Erxleben и Flechtingen. Условията за 
селскостопанско производство са добри в южната част на 
региона, където почвите са много плодородни.

Инфраструктурата е неравномерно развита в района. 
Икономическият потенциал и възможностите за работа 
са концентрирани в средния по големина център 
Haldensleben. Но положението в селските райони е много 
по-различно, тъй като тук липсва развита индустрия и 
има малко възможности за работа. Въпреки това селските 
райони имат потенциал за активен културен туризъм и 
местната МИГ реши да използва тази възможност. Нейна-
та цел бе да се насочи към развиването на места за отдих 
и на туристическия пазар, тъй като регионът има отлични 
транспортни връзки със съседните райони. Приоритети-
те на МИГ включват развитие на региона чрез силна мар-
кетингова платформа в региона Flechtinger Höhenzug 
чрез изпълнение на пилотни проекти, които използват 
природните и културни ресурси на региона.

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът е новаторска инициатива, тъй като успешно 
възобнови традиционен метод за производство на 

Факти за територията

Насе ление:  37 190 жите ли ɶ

Площ: 489 км² ɶ

Гъс тота на насе лението:  ɶ
76 жите ли/км2

Брой общини:  не е  посочен ɶ
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          И н ф о р м а ц и о н е н  и  м а р к е т и н г о в  ц е н т ъ р  н а  т у х л а р н а 
„ H u n d i s b u r g “  и  п р о и з в о д с т в о  н а  г и п с о в  ц и м е н т

строи телни материали, който помага да се възстановят и 
запазят важни стари сгради и паметници. Благодарение 
на двата проекта, подпомогнати от „ЛИДЕР+“, тухларната 
Hundisburg е на път да въведе регионална търговска 
марка в производството на специфични строителни ма-
териали. Лозунгът „един паметник произвежда за други 
паметници“ обобщава тази новаторска стратегия.

Проектът прилага интегриран подход, тъй като тухлар-
ната не само се наложи като успешно предприятие в 
производството на строителни материали, но е и важна 
туристическа атракция, което е добавена стойност за ре-
гиона. Бяха интегрирани методи за реставрация, архео-
логия и туризъм, които взаимно се допълват и предлагат 
цялостна и успешна стратегия за бизнес. Тухларната 
творчески подчерта значението на местните каменни и 
традиционни строителни материали, като насърчи туриз-
ма и популяризира културното наследство на региона.

Проектът доказа своята икономическа устойчивост и 
производството се увеличава непрекъснато през по-
следните няколко години. За първи път гипсовият ци-
мент на Hundisburg ще се използва за широкомащабен 
проект в Берлин в Museumsinsel! Това е истински три-
умф за тухларната и естествено е от значение за регио-
на като цяло.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Тухларната Hundisburg има важно регионално значение 
и се смята за технически паметник. Тя започва да произ-
вежда тухли в началото на двадесети век. През 1930 г. 

тухларната спира да модернизира своите техники и про-
изводството е минимално по време на Германската де-
мократична република, когато работа се осигурява глав-
но за хора със специални образователни нужди. След 
обединяването на Германия тази социална функция се 
запазва и работата се извежда на нивото на съвременни-
те стандарти. Тухларната продължава да произвежда 
старовремски тухли, които стават популярни като строи-
телни материали за реставрацията на исторически сгра-
ди. Засилват се контактите с различни исторически ин-
ституции с цел запазване на паметници и се развиват 
идеи за производство и на други материали. Тухларната 
има значителен потенциал благодарение на богатите 
природни ресурси на региона, който в продължение на 
векове е бил един от основните региони за производ-
ство на гипсов цимент и мраморен цимент.

С въвеждането на нови промишлени техники и премина-
ването към бетон през последните години технологията 
за производство на гипсов цимент губи своето значение 
и не се използва след 1960 г. Дейностите обаче за запаз-
ване на исторически сгради и паметници в първоначал-
ния им вид увеличи значението на традиционните строи-
телни материали, както и търсенето им. 

В отговор на това асоциацията „Förderverein Technisches 
Denkmal Ziegelei Hundisburg“ разработи две идеи за про-
екти с помощта на „ЛИДЕР+“. Първо, те искаха да създадат 
маркетингов и информационен център, а след това реши-
ха да възобновят производството на гипсов цимент в тух-
ларната. В момента тухларната предлага различни услуги, 
които включват: производствени обекти, музей, дърво-
делска работилница, грънчарска работилница и странно-
приемница. Различни курсове могат да се организират в 
обекта, а има и хотелска база. Тези две допълнителни ус-
луги несъмнено ще увеличат възможностите за бизнес, 
контактите и регионалното значение на обекта.
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2.   ■ Основни дейнос ти

За да създаде маркетинговия и информационен цен-
тър, проектът се зае с изграждането на офис и малка 
работилница. Офисът ще се занимава с пазарната реа-
лизация на произведените строителни материали и ще 
посреща/помага на посетителите.

Вторият проект, насочен към възобновяване на произ-
водството на гипсов цимент, има за цел да възстанови 
някои от историческите пещи за тухли, които по-рано 
са обслужвали обекта и предлагат отлични условия за 
проекта. За да се постигне добро качество на тради-
ционния гипс, предстои да се възстановят множество 
важни елементи на производствения процес, като 
подове, външна облицовка на стените, специфични 
техники на изпичане, бавно охлаждане и др. 

Проектът също се зае и с изследователска дейност съв-
местно с университета Bauhaus във Ваймар и Техниче-
ския университет в Дрезден, за да се анализират съста-
ва и характеристиките на старите строителни материа-
ли. Това ще послужи като предпоставка за сертифици-
рането на материала, за да се гарантира качеството на 
продукта.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Маркетинговият и информационен център е създаден 
и действа от 2003 г. Годишното производство на гипсов 
цимент сега възлиза на тридесет до четиридесет тона!

Проектът финансира развитието и производството на 
специфично производствено оборудване, например за 
разтрошаване и пресяване на суровините. Той също 
подпомогна мерките за гарантиране и контрол на ка-
чеството.

Бяха открити две работни места на пълен работен ден, 
като служителите стават вече експерти по възстановя-
ване и запазване на традиционни строителни материа-
ли. Макар гипсовият цимент да е уникален продукт с 
продължително производство и да се използва само за 
една пазарна ниша, той вече има икономически успех. 
Само след едногодишно производство търсенето за 
този традиционен материал получи признание на реги-
онално ниво. Тухларната получи международно при-
знание на конференция през 2005 г. в Hundisburg („Дни 
на варовика, гипса и тухлите в Hundisburg“), на която 
присъстваха 130 експерти по традиционни производ-
ствени техники.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Управлението на проекта бе голямо предизвикател-
ство, тъй като трябваше да се координират множество 
експерти, производители и оборудване. Повечето от 
оборудването трябваше специално да се адаптира за 
нуждите на гипсовия цимент и затова бе нужно проек-
тът да осигури редовни контакти с производителите.

Също така бе важно тухларната да създаде стабилни 
мрежи и маркетингови дейности с основни историче-
ски институции/учени в тази област, за да си осигури 
бизнес, признание и устойчивост.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ допринесе за професионалното производ-
ство и маркетинговите дейности. Двата проекта помог-
наха на тухларната да засили позицията си на пазарна-
та ниша, като разработва качествени продукти. Основ-
но предимство на проекта е, че той помага за запазва-
нето на важни исторически паметници и сгради, като ги 

И н ф о р м а ц и о н е н  и  м а р к е т и н г о в  ц е н т ъ р  н а  т у х л а р н а 
„ H u n d i s b u r g “  и  п р о и з в о д с т в о  н а  г и п с о в  ц и м е н т
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? ? ?          И н ф о р м а ц и о н е н  и  м а р к е т и н г о в  ц е н т ъ р  н а  т у х л а р н а 
„ H u n d i s b u r g “  и  п р о и з в о д с т в о  н а  г и п с о в  ц и м е н т

възстановява в първоначалния им вид. Това укрепва и 
регионалната идентичност.

Проектът има добавена стойност на регионално ниво, 
като създаде отличен професионален център, отворен 
за посещения и обучения. Той също пренасочи инвес-
тициите в областта на строителните материали.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през ноември 2002 г. и ще завърши 
през декември 2007 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта са 195 922 EUR — 146 642 
EUR от ФЕОГА, 19 552 EUR от национални публични из-
точници на финансиране и 29 328 EUR от частни източ-
ници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ:  ɶ
Flechtinger Höhenzug

Лице за контакти: Wolfram Westhus  ɶ
& Harald Blanke 

Адрес: Schloss 3, D-09343 Hundisburg ɶ

Телефон: +(49-391) 597 91 90 ɶ

Факс: +(49-391) 597 91 99 ɶ

Електронна поща: schubewesthus@aol.com;  ɶ
schloss.hundisburg@t-online.de

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията: Förderverein  ɶ
Technisches Denkmal Ziegelei Hundisburg

Адрес: Otto-von-Guericke-Strasse 65,  ɶ
D-39104 Magdeburg

Телефон: +(49-391) 662 36 45 ɶ

Факс: +(49-391) 662 36 46 ɶ

Електронна поща: westhusmd@aol.com ɶ

Интернет страница:  ɶ
www.ziegelei-hundisburg.de

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Flechtinger Höhenzug“.
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 Г Е Р М А Н И Я

О ткрит радиок ана л: 
работа на медиите на се ло

Контекст на проекта

Регионът Mühlenkreis в Северен Rine-Westfalia има раз-
нообразна околна среда и е с изключително привлека-
телни пейзажи. Районът има отличен потенциал за раз-
витие на туризъм и насърчаване на различни икономи-
чески структури. Но в последно време той е в упадък 
поради бързите структурни промени в селскостопан-
ския сектор, които доведоха до рязък спад в заетостта и 
до ограничени възможности за развитие. Много младе-
жи напускат региона поради липса на възможности за 
висше образование и обучение.

Местните общности в Mühlenkreis са силно привързани 
към своя регион и се гордеят с мястото, в което живеят. 
Селското население е изпълнено с решимост да развие 
региона си, например инфраструктурата и социалните 
структури, и да помогне на селища в упадък. 

МИГ в Mühlenkreis насочи усилията си за създаването на 
висококачествено и процъфтяващо място за живот и ра-
бота чрез създаване на възможности за работа в селски-
те райони в икономически, екологичен и обществено-
културен аспект. МИГ си постави следните цели: да съз-
даде добавена стойност в преработката и пазарната ре-
ализация на продукти в региона; да диверсифицира 
селскостопанския сектор чрез поддържане и създаване 
на работни места в новата икономика; да създаде при-
влекателни условия за живеещите на село хора чрез по-
добряване на селския живот, на инфраструктурата и на 
поддръжката и; да подпомогне развитието на природна-
та среда. 

Факти за територията

Население: 96 612 жители ɶ

Площ: 880 км² ɶ

Гъстота на населението: 109 жители/км² ɶ

Брой общини: не е посочен ɶ
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Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът явно прилага подхода, основан на района, 
тъй като радиопрограмите представят ежедневни съ-
бития и историята на малки села в региона на МИГ. Той 
илюстрира някои от културологичните разлики между 
местните жители и допринесе за засилване на регио-
налната идентичност и популяризиране на местни и 
регионални обществено-културни въпроси.

Партньорският подход ясно се вижда в проекта. МИГ и 
медийната лаборатория работят в тясно сътрудничест-
во по всички аспекти на проекта. Ефективното сътруд-
ничество спомогна за създаване на успешни контакти с 
потенциално заинтересувани институции в селата от 
района на МИГ.

Цялата идея на проекта е новаторска. Тя се базира на 
конкретен регионален закон, за да засили познаването, 
опита и историята на обществено-културни въпроси 
чрез радиопрограми, което представлява един изцяло 
нов подход.

Интегрираният подход бе един от най-важните аспекти 
на проекта. Той значително допринесе за популяризи-
рането на местната и регионална култура, история и 
развитие. По-специално радиопрограмите бяха ефек-
тивен инструмент за популяризиране както на програ-
мата „ЛИДЕР+“, така и на дейността на МИГ. Следовател-

но проектът може да се счита за комуникационно сред-
ство за развитието на селския регион.

Основните принципи на проекта могат да се прехвър-
лят във всички видове селски райони. Но този проект 
имаше едно основно предимство, тъй като успя да из-
ползва местен медиен закон, по силата на който един 
час медийно време се предоставя за идеални цели. 
Проектът имаше успех и заради активния организатор 
на проекта от медийната лаборатория, който притежа-
ваше достатъчно опит и оборудване за професионално 
създаване на медийни програми. За всички подобни 
проекти ще е от основно значение да разчитат на подо-
бен опит при работа в медиите.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Този проект бе разработен от МИГ Mühlenkreis и орга-
низация на местна медийна лаборатория в региона 
Minden-Lübbecke. Основната идея бе да се популяризи-
рат историята и събитията в селските райони чрез из-
ползване на медиите, а именно чрез радиопрограми. 
Проектът използва интересна възможност, тъй като в 
региона бе приет нов закон, по силата на който всички 
радиостанции трябва да излъчват едночасови програ-
ми на ден между пиковите часове за идеални цели.

Управителят на медийната лаборатория разбра, че това 
ще е чудесна възможност за ангажиране на редица 
хора и за популяризиране на различни местни групи, 
хора на изкуството, културни асоциации, местната ис-
тория и др. Всички села са уникални, ярки и различни и 
чрез сътрудничество с МИГ Mühlenkreis идеята за „сел-
ски хроники“ се разви в проект. Неговата цел бе да се 
повиши интересът към местната история и местните 
общности чрез работа с медиите, която ще даде въз-
можност на местни жители да усвоят някои основни 
медийни умения. 

2.   ■ Основни дейнос ти

„ЛИДЕР+“ помогна в управлението на проекта и пое ос-
новна част от разходите по създаването на месечните 
радиопрограми.

Първата радиопрограма представи програмата „ЛИ-
ДЕР+“: нейните цели и задачи; проектите, които тя под-

          О т к р и т  р а д и о к а н а л : 
р а б о т а  н а  м е д и и т е  н а  с е л о
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помага; начините за участие в „ЛИДЕР+“. Това бе чудесен 
стимул за програмата! МИГ също събра голяма база 
данни за различни местни институции и асоциации в 
региона, за да създаде целеви групи, които биха искали 
да допринесат в създаването на радиопрограмата.

След следващите радиопредавания на медийната ла-
боратория информацията за проекта се разпространи 
във всички региони и представители на организациите, 
с които вече бе осъществен контакт, станаха истински 
„мултипликатори“. С помощта и инициативата на дирек-
тора на медийната лаборатория бяха създадени регио-
нални програми.

По време на месечните радиопредавания различни ор-
ганизации и лица от региона бяха поканени да предста-
вят своите села чрез различни сценарии. Например те 
можеха да обсъдят местните езици, специфичния на-
чин на живот, обичаи и др.

Медийната лаборатория пътува из целия регион, обо-
рудвана с микрофон и магнетофон, и посети различни 
институции, производители на храни, художествени и 
занаятчийски работилници, местни училища и др. В 
общи линии, повечето програми следваха една и съща 
структура. Различните истории обаче бяха разказани 
по различни начини! По-възрастните жители също бяха 
интервюирани, за да се представи част от историята на 
селата — като дрехите, с които са се обличали, старите 
занаяти и всекидневния живот в селата.

Радиопрограмата имаше голям успех, а съдържанието 
и бе стимулиращо, богато и разнообразно, с което пре-
дизвика значителен интерес в региона. 

3.   ■ Конкретни ре зултати

По време на проекта бяха излъчени двадесет и пет ме-
сечни радиопрограми по различни теми от селата в ре-
гиона. Аудиторията на всяка месечна радиопрограма 
бе средно четири хиляди и шестстотин слушатели! 

Програмите представиха някои от многото скрити съ-
кровища в селските райони, за които се говори във 
всички села на окръг Minden-Lübbecke. Това бе чудесен 
начин да се рекламира „ЛИДЕР+“ и някои хора нареко-
ха програмата „Радио „ЛИДЕР+“!

Проектът също успешно доведе до развитието на мрежи 
и до чувство за принадлежност сред различните общ-
ностни групи. Жителите опознаха региона си от една 
нова гледна точка и се задълбочи привързаността към 

региона, което бе особено важно за по-младите предста-
вители на общността. Бе постигната една от основните 
цели на проекта — разширяване на хоризонтите и пре-
доставяне на възможност на хората да се учат един от 
друг.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

След излъчването на първата програма стана ясно, че 
много хора са чули предаването и са го харесали. Това 
предизвика голям интерес и сред други региони и села и 
търсенето за тези програми бързо се увеличи. МИГ орга-
низира конкурс между селата, за да помогне да се избе-
ре региона, който ще бъде представен в предаванията.

След записване на програмата събраният материал 
често бе толкова голям, че бе трудно да се избере какво 
да се излъчи в предоставеното едночасово програмно 
време на радиото. Затова бе много важно ръководите-
лят на проекта да поддържа тесни контакти с местните 
действащи лица, за да са всички доволни от окончател-
ната програма.

Медийната лаборатория разработи и паралелен про-
ект за специализиран курс на обучение за „селски ре-
портери“. Макар курсът да предлагаше различни моду-
ли, бе ясно, че повечето от участниците се интересува-
ха предимно от репортажи и от представяне на истори-
ята. Курсът също се опита да помогне за създаването на 
мрежа от мултиплициращи, които самостоятелно да 
продължат да разработват бъдещи програми. За съжа-
ление това не успя да се осъществи и стана ясно, че на-
личното време и ангажиментите на доброволците на-
лагат известни ограничения.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

В общи линии помощта от МИГ и „ЛИДЕР+“ спомогна 
една идея от местната общност да стане център на вни-
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манието на регионално ниво. „ЛИДЕР+“ изигра важна 
роля при осигуряването на мрежи за първоначални 
контакти при изработване на радиопрограмите. Той 
също даде възможност на медийната лаборатория да 
продуцира серия предавания, което от своя страна 
спомогна за повишаване на интереса сред по-широка-
та общественост към местната история на селото и въ-
проси, свързани с развитието. Само една радиопрогра-
ма никога не би предизвикала такъв широк интерес.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през юли 2003 г. и завърши в края на 
ноември 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта бяха 73 500 EUR, които 
включваха 33 000 EUR от ФЕОГА, 33 500 EUR от публични 
национални източници на финансиране и 7000 EUR от 
частни източници на финансиране.

          О т к р и т  р а д и о к а н а л : 
р а б о т а  н а  м е д и и т е  н а  с е л о

Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ:  ɶ
Mühlenk reis  M inden-Lübbecke

Лице за контак ти:  ɶ
R ainer  R iemenschneider

А дрес:  Por tastr.  13,  D -32423 M inden ɶ

Те ле фон:  +(49-571)  807 23 06 ɶ

Факс:  +(49-571)  807 330 10 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
r. r iemenschneider@M inden-Luebbecke.de

Интернет с траница:  ɶ
w w w.blr.minden-luebbecke.de

Илюстрациите са предоставени от МИГ Mühlenkreis 
Minden-Lübbecke. 
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Интегрирани действия в района на Frixa, 
Peloponese

Контекст на проекта

Регионът на МИГ „Олимпия“ се намира в живописен 
район, състоящ се от много планини и водни площи. 
Той се радва на топъл средиземноморски климат с мека 
зима и дълги периоди от слънчеви дни. Селскостопан-
ските дейности, особено фермерството, преобладават 
като основни стопански дейности за жителите в райо-
на. Повечето фермери отглеждат овце и кози по пла-
нинските терени.

Стратегията за развитие на МИГ се съсредоточава вър-
ху селския туризъм в две основни области: използване 
на туристическите потоци в земите на Древна Олимпия 
и създаване на преки връзки между района и междуна-
родните търговски вериги. МИГ също иска да увеличи 
местното селскостопанско производство в районите, 
като популяризира високото качество и чистите 
продук ти, типични за района, като в същото време мо-
дернизира съществуващи предприятия.

Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът включва много новаторски елементи, които 
бяха развити в процеса на осъществяване на проекта. 
Те включват уникалния начин за използване на местни-
те ресурси чрез използване на местни растения за коз-
метика и други цели. Той предоставя възможност за 
развитие на алтернативен туризъм за природните и 
екологични ресурси. Най-важното е, че той спомогна за 
увеличаване на сътрудничеството и работата в мрежа, 

Факти за територията

Насе ление:  56 598 жите ли ɶ

Площ: 1556 км² ɶ

Гъс тота на насе лението:  ɶ
36 жите ли/км²

Брой общини:  14 ɶ
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което е ново в района, и спомогна за развитието на ту-
ризма и нови интегрирани туристически продукти.

Интегрираният подход е основен елемент на проекта. 
Той успя да подпомогне проекти, които взаимно се до-
пълват. Например опаковането на ароматни растения, 
извършвано от един производител, може да се използва 
от козметичната индустрия. Тези две предприятия след 
това могат да задоволят туристическото търсене на 
местни естествени продукти! Новите производствени 
обекти също привличат млади хора, които могат да ги 
посетят и да научат нещо за местните продукти и произ-
водствени методи. Този интегриран подход може също 
да има мултиплициращ ефект в региона; например бе 
открит местен обект за производство на маслини, който 
продава зехтин чрез каналите, създадени от „ЛИДЕР+“.

Създаването на мрежи и сътрудничеството също са ва-
жен елемент на проекта. Те бяха реализирани главно 
чрез използване на съседните туристически райони, за 
да се извлече максимална полза от природните и ту-
ристически ресурси. Проектът използва възможности-
те, предоставени от динамичните туристически потоци 
в Древна Олимпия, и създаде възможности за развитие 
в планинските райони на Frixa.

Методът и процесът, използвани за този интегриран 
проект, могат да се прехвърлят в подобни райони. Ос-
новните силни страни са: дейности за създаване на 
мрежи и сътрудничество; използване на силните стра-

ни на района; мотивиране на местното население да се 
ангажира в нови дейности, които взаимно се допълват; 
използване на природните и културни ресурси на ра-
йона. По-конкретно трите елемента носят в себе си по-
тенциала да се прехвърлят: методът за използване на 
местни продукти от ароматни растения за различни 
крайни продукти; използване на околната среда за ал-
тернативен туризъм; сътрудничество между компании-
те с цел да се оптимизират резултатите.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Планинският район Frixa често е бил пренебрегван ико-
номически, но местната МИГ видя потенциала на негова-
та природна красота. Проектът бе разработен с цел да се 
използват природните ресурси на района, да се подобри 
качеството на живота и да се преустанови тенденцията 
за миграция на местното население. Проектът иска да 
популяризира региона и също предлага възможности за 
доходи и нови работни места, които привличат хората да 
останат и да се преместят в региона.

На практика проектът започна по „ЛИДЕР II“, който фи-
нансира двата проекта във Frixa: създаването на детски 
„олимпийски лагер“ и производство на козметика на 
базата на местни мастни растения. Сега той продължа-
ва в рамките на „ЛИДЕР+“ чрез финансирането на до-
пълнителни проекти. Основната движеща сила на про-
екта бе местната МИГ „Olympia Development Agency“ в 
сътрудничество с местната община. 
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„ЛИДЕР+“ продължи тази дейност като подкрепи три до-
пълнителни проекта: стандартизиране на производство-
то на ароматни растения; създаване на нов обект за про-
изводство на козметика от местни ароматни мастни рас-
тения; разширяване на детския олимпийски лагер.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основните дейности за създаване на трите проекта 
включваха разработване и създаване на фирма за съ-
биране и опаковане на ароматни растения в местния 
район като риган, планински чай и лайка. Тази дейност 
бе предприета от организатора на проекта George 
Kostopoulos. 

Проектът също подпомогна създаването на нова про-
изводствена единица за козметика, базирана на мест-
ните ароматни мастни растения. Това спомогна за съз-
даването на новаторски, естествени козметични пре-
парати, които могат да се продават чрез мрежата на 
организатора в аптеки из цяла Гърция. Тази част от про-
екта бе реализирана от Maria Probata.

И накрая, проектът разшири местния детски лагер, 
който първоначално бе създаден с помощта на „ЛИДЕР 
II“. Бе увеличен капацитетът на лагера до 220 души и бе 
предоставено повече пространство за алтернативен 
туризъм, като велопоходи, водни спортове и екологич-
но обучение на младежи и деца. Тази част от проекта бе 
осъществена от организатора Athina Stoufi.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Основните резултати от проекта бяха увеличаване на 
капацитета на детския лагер и създаване на две нови 
фирми, посочени в описаните по-горе дейности. Разви-
тието на тези проекти увеличи мотивацията на местно-
то население да реализира местни инвестиции. Това 
също доведе до подобряване на качеството на живот 
на местното население. По-големите инвестиции и въз-
можности за работа в селските райони спомогна да се 
задържи местното население и да се привлекат повече 
хора във Frixa.

И н т е г р и р а н и  д е й с т в и я  в  р а й о н а  н а  F r i x a ,  P e l o p o n e s e
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Проектът създаде работни места, сред които тридесет 
и три сезонни места и две постоянни работни места, 
като в същото време осигури алтернативни форми за 
туризъм в района. Например бяха разработени нови 
съоръжения и услуги, които използват природни мест-
ни продукти и др. Фирмите работят заедно, за да могат 
взаимно да си помагат, като например продават козме-
тични продукти на туристи в лагера. 

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Имаше някои трудности при сътрудничеството между 
фирмите и производителите на местни продукти. МИГ 
организира редовни срещи и работа в мрежи между 
всички участници в проекта, за да се решат проблемите.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основната добавена стойност на „ЛИДЕР+“ за проекта 
бе развитието на компании в региона. Той спомогна за 
привличането и задържането на млади хора в района, 
което бе изключително полезно за местното развитие и 
инвестиции, и създаде нови работни места в един срав-
нително изолиран район с ограничени възможности. 
Без помощта на „ЛИДЕР+“ проектът не би могъл да се 
осъществи.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през август 2003 г. и продължи до де-
кември 2006 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта беше 763 285 EUR, които 
включват 267 150 EUR от ФЕОГА, 152 657 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 343 475 
EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
Olympia Development S .A.

Лице за контак ти:  N ikos  Theofi lopoulos ɶ

А дрес:  K restena Sk i lountos,  ɶ
GR-27055 K restena

Те ле фон:  +(30-2625)  02 49 90 ɶ

Факс:  +(30-2625)  02 49 91 ɶ

Е лек тронна поща:  anol@otenet.gr ɶ

Интернет с траница:  w w w.anol.gr ɶ

Данни за контакти с местните 
оператори

Наименование на организацията:  ɶ
Aromatic  plants,  Antheia,  Olympic  Camp

Лица за контак ти:  G.  Kostopoulos,  ɶ
M. Provata,  A.  Stuf i

А дрес:  Fr ixa,  GR-27055 Fr ixa ɶ

Те ле фон:  +(30-2625)  05 11 71,  +(30-2108)  ɶ
03 42 42,  +(30-2621)  03 60 60

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Olympia Development S.A.“.

         И н т е г р и р а н и  д е й с т в и я  в  р а й о н а  н а  F r i x a ,  P e l o p o n e s e
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 Г Ъ Р Ц И Я

Мреж а от  подобни или допъ лващи 
се предприятия (к лъс тер)

Контекст на проекта

Районът на МИГ „Development Association of Halkidiki S.A.“ 
има ясно изразени геологически структури, които включ-
ват връх Holomontas, зашеметяваща природа с гъсти гори, 
богата флора и фауна, гледки към морето и Халкидиче-
ския полуостров. Районът е предимно планински, но има 
и полупланински и равнинни области. Речната мрежа 
включва потоците Olynthios, Chavrias и Anthemoundas и 
хидрографски басейни, ясно свързани с тектонически об-
разувания. В района има три водни обекта: естуара Ierissos; 
блатото Kalantzis и река Anthemoundas.

Районът е предимно селски и през последните 30 годи-
ни демографският растеж е положителен поради спад 
на миграцията и установяването на нови жители в 
района. Първичният (основният сектор в района), вто-
ричният (24 % от БВП на префектурата) и третичният 
сектор са основните области на стопанска дейност. По-
следният сектор се развива бързо и осигурява 32,9 % 
от заетостта на икономически активното население.

Целта на местната МИГ е „да подпомогне развитието на 
района, да засили темповете на процеса на устойчиво 
развитие и да балансира нивото на развитие с това на 
останалата част на префектура Halkidiki (райони на ма-
сов туризъм)“. 

Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът следва подхода, основан на района, в разра-
ботването и приложението си. Той отчита конкретните 

Факти за територията

Население: 42 731 жители ɶ

Площ: 1756 км² ɶ

Гъстота на населението: 24 жители/км² ɶ

Брой общини: 10 ɶ



50 Най-добри практики по „Лидер+“

          М р е ж а  о т  п о д о б н и  и л и  д о п ъ л в а щ и 
с е  п р е д п р и я т и я  ( к л ъ с т е р )

силни и слаби страни на района, както и възможности-
те, появяващи се в социално-икономическата среда и 
предприятията в региона.

Проектът прилага силен партньорски подход. Членове-
те на мрежата са предприятия от секторите за произ-
водство и търговия със селскостопански продукти, как-
то и туристическия сектор. Мрежата дава възможност 
на предприятията да си сътрудничат по-добре, да раз-
виват стопанска дейност и контакти помежду си, да об-
менят опит и да работят съвместно, което подпомага 
по-малките предприятия и популяризира региона. В 
бъдеще целта на мрежата е да привлече повече пред-
приятия от различни сектори, които да допълват тези, 
които вече участват в мрежата.

Проектът използва интегрирания подход, тъй като це-
лите на мрежата са: да подпомогне конкурентоспосо-
бността на членовете на мрежата; да подобри позиция-
та им на пазарите; и да разработи и приложи процес, 
който води до по-голяма интернационализация на про-
дуктите им. Той е интегриран чрез ангажирането на 
различни видове предприятия, които са от основно 
значение за местното икономическо развитие, като 
производствения и туристически сектор.

Създаването на мрежа определено е силен елемент на 
проекта. Той видя необходимостта от увеличаване на 
международната популярност на предприятия, проду-
кти и услуги, за да се гарантира устойчиво местно ико-
номическо развитие. От значение е не само сътрудни-
чеството между членовете на мрежата, но и с други 
мрежи на национално и международно равнище. Ръко-
водителите на проекта се надяват, че до края на проек-
та те ще са създали връзки с други регионални и меж-
дународни мрежи и с други селски райони, извън про-
грамата „ЛИДЕР“.

Проектът явно има потенциал да бъде прехвърлен в 
други селски райони с подобен контекст. Например 
тези, които имат няколко предприятия в областта на 
селския туризъм в различни сектори, които могат да се 
възползват от сътрудничеството чрез обединяване в 
мрежи/клъстери, за да използват техните конкурентни 
предимства. Особено подходящ за прехвърляне е ме-
тодът за обединяване на предприятия от различни сек-
тори чрез използване на местни продукти по взаимно-
допълващ се начин.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Идеята за проекта възникна чрез редовни срещи между 
местни действащи лица в региона на Halkidiki и МИГ	
„Development Association of Halkidiki S.A.“, които започват 
през 1999 г. Основната идея е да се създаде мрежа или 
клъстер от предприятия в региона, след като двадесет и 
седем местни предприятия изразиха интерес да работят 
заедно по време на среща през лятото на 2003 г.

След срещата бяха предприети следните действия: бе 
подадено заявление до „ЛИДЕР+“; бе създаден комитет 
от седем членове за представяне на предложението за 
проекта; един човек бе определен за основно лице за 
контакти и организатор на проекта; бе разработено 
партньорско споразумение за проекта. Всички участва-
щи предприятия се ангажираха по проекта, при усло-
вие че бъде одобрено предложението до „ЛИДЕР+“. 

След одобрението на проекта бе създадена компания-
та „Мрежа на предприятия на Halkidiki S.A.“ с четириде-
сет и двама членове.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основната цел на проекта е да създаде компания, която 
функционира като клъстер чрез обединяване на всич-
ки нейни членове, за да могат те да си сътрудничат и 
работят заедно. Нейните членове са от различни сел-
скостопански и туристически сектори и взаимно се до-
пълват. Например ресторант в клъстера може да из-
ползва местни продукти на производител, който също 
е член на групата. 

Участието в клъстера дава на компаниите възможност 
да си сътрудничат при популяризиране на местните 
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продукти и така помага за увеличаване на туризма в ре-
гиона. Всички участващи в проекта предприятия носят 
специалното лого на проекта, което е гаранция за ка-
чество и е символ на местното кулинарно изкуство.

Подготвителните действия по проекта включваха про-
ектиране и производство на рекламни материали, па-
зарно проучване, популяризиране на мрежата чрез 
медиите и създаване на интернет страница на проекта. 
След началната фаза започнаха основните дейности по 
проекта, които включваха: развитие на общи услуги за 
предоставяне на основни материали и рекламиране на 
продукти и услуги; участие в прояви и изложби; органи-
зация на прояви за популяризиране на местните про-
дукти; създаване на търговски връзки и контакти; полу-
чаване на сертификати за качество за предприятията в 
мрежата; обучение, предоставено от специализирани 
експерти, за да могат предприятията да получат необ-
ходимите познания и ноу-хау.

Освен това мрежата отговаря за проектирането, популя-
ризирането и подписването на „местен пакт за качество“, 
който има за цел да създаде условия за производство и 
предоставяне на качествени услуги и продукти.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът все още продължава и затова още не са отче-
тени конкретни резултати. Но се очаква мрежата да до-
принесе за устойчивото развитие на предприятията, 
участващи в клъстера. Целта му е да преодолее пробле-
ма, свързан с преждевременното закриване, или огра-
ничената устойчивост и възможности за малките ком-
пании. Целта е проектът да доведе до повече предприе-
мачески дейности в района чрез множеството различ-
ни сектори, които участват в проекта. Това носи потен-
циал за привличане на повече инвестиции в района 
като цяло.

Друга цел на проекта е и да изтъкне мрежата като при-
мер за добра практика, като покаже ползите от работа-
та в мрежа сред местните предприятия и чрез насърча-
ване на предприемаческите дейности в местната ико-
номика. 

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Основният проблем на проекта бе липсата на познания 
и минал опит от работа в мрежи сред местните действа-
щи лица. Много местни предприятия не успяха да раз-
берат ползите от създаването на клъстер. Това обаче бе 
преодоляно чрез дейности за информиране и популя-
ризиране на местно равнище (например семинари, 
срещи и др.).

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основната стойност на проекта е свързана с неговия 
метод и процес на изграждане на функционираща мре-
жа от местни предприятия. Това бе особено важно за 
членовете и предприятията, участващи в проекта, тъй 
като разви икономическа верига в района. Това е важно 
и защото допринесе за натрупването на опит и увели-
чаване на доверието сред местните действащи лица, 
клиенти и други предприятия в мрежата. И накрая, 
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мрежата сега функционира като организация, която 
предлага на своите членове възможността да растат в 
полза на своите партньори и на района.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през декември 2005 г. и ще продъл-
жи до юни 2008 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта е 151 600 EUR, които включ-
ват 68 220 EUR от ФЕОГА, 22 740 EUR от национални пуб-
лични източници на финансиране и 60 640 EUR от част-
ни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ: Development  ɶ
Association of Halkidiki S.A. (De.As.Ha. S.A.)

Лице за контакти: Georgia Karagianni ɶ

Адрес: 20 AL. Papadiamadi St,  ɶ
GR-63100 Polygyros

Телефон: +(30-2371) 02 44 07 ɶ

Факс: +(30-2371) 02 43 14 ɶ

Електронна поща: info@anetxa.gr  ɶ

Интернет страница: www.anetha.gr ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Enterprise  Net work of  Halk idik i

Лице за контак ти:  Aster ios  K arantagl is ɶ

А дрес:  Taxiar xis  Halk idik is,  ɶ
GR-63100 Taxiar xis

Те ле фон:  +(30-2371)  09 40 94 ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Development Association of Halkidiki S.A. (De.As.Ha. S.A.)“
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Развиване на уменията на младите хора чрез 
творческо използване на медиите

Контекст на проекта

Kildare е известен като първокласен окръг и място с мно-
жество характеристики. Преплитането на селски и град-
ски живот, на традиционни и нови сектори (от земеделие 
до професионални услуги) и на малки местни и големи 
многонационални компании — това определя уникал-
ния начин на живот на населението от окръг Kildare.

В границите на Kildare се наблюдават широки и много-
образни области на стопанска дейност. Има четири ши-
роко дефинирани географски райони на стопанска дей-
ност: североизточният район с големи градове; северо-
западният земеделски/блатист район; търговският цен-
тър; и земеделският южен район. През последните чети-
ри десетилетия се наблюдава отчетлива промяна 
в съотношението на заетостта в трите икономически 
сектора — селско стопанство, индустрия и услуги. През 
2002 г. в селското стопанство, лесовъдството и рибар-
ството е заета 4,16 % от работната сила; в индустриално-
то производство — 16,3 %; в строителството — 10,3 %; в 
търговията, застрахователното дело, финансите и бизне-
суслугите — 31,2 %; в публичната администрация и от-
браната — 7,7 %; в професионалните услуги — 23,9 %.

Основната цел на предоставената от МИГ „KELT“ помощ 
бе да се създадат възможности за отделни лица и общ-
ности да се развият и да имат среда на живот, която е 
динамична и се усъвършенства в икономически, еколо-
гичен, културен и социален аспект.

Факти за територията

Население: 164 000 жители ɶ

Площ: 17 000 км² ɶ

Гъстота на населението: 9,7 жители/км² ɶ

Брой общини: не е посочен ɶ
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Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът за сътрудничество определено прилага под-
хода, основан на района. И двете групи МИГ („KELT“ от 
Kildare и от Teignbridge, Англия) определят нуждите на 
младите хора за свои основни приоритети в съответни-
те селски райони. Бе предприето новаторско обучение, 
за да се отговори на тези нужди. 

Проектът се разви на базата на стабилен подход „отдо-
лу нагоре“. Той повлия на начина, по който проектът 
ангажира младите хора, и начина, по който те получиха 
контрол върху реализирането му. Целта на организато-
рите на проекта не бе да ангажират младите хора, като 
ги изолират от техните общности, а да стимулират и на-
сърчат активно взаимодействие. 

Партньорският подход определи ангажираността на 
организаторите на проекта в самия проект. И двете МИГ 
имат широки мрежи от контакти в съответните си общ-
ности, най-вече с млади хора, без които проектът не би 
се реализирал така успешно. И двете МИГ имаха добри 
работни отношения със съответните обучители, което 
бе в основата на успеха на проекта. МИГ работиха заед-
но при разработване на проекта в отговор на местните 
потребности. Те също включиха елементи на междуна-
родно сътрудничество и редовни контакти с всички 
партньори по проекта по време на целия проект.

Работата в мрежи, особено на международно равнище, 
бе особено силна в проекта. Групата „KELT“ по „ЛИДЕР+“, 
заедно с групата по „ЛИДЕР+“ в Teignbridge, Англия, за-
едно разработиха и реализираха новаторски проект. 
Жителите взаимно опознаха районите си и откриха 
общи социални и селски характеристики чрез обмен на 

опит. Също бе създадена стабилна мрежа от местни 
контакти. Проектът успешно работи с младите хора, 
местните общности и осигури техническите експерти, 
които да се заемат с обучението.

Имаше няколко непредвидени допълнителни дейности 
по този проект, които увеличиха устойчивостта му.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Животът може да ни поднесе щастливо съвпадение или 
сливане на общ опит. Създаването на този проект се 
дължи на щастливата среща между хора, които мислят 
еднакво. Това е международен проект по „ЛИДЕР+“ с 
групата „Teignbridge“ по „ЛИДЕР+“ от Югозападна Ан-
глия и той бе създаден благодарение на три отделни 
дейности. 

Първо, двете участващи МИГ имаха подобна цел — да 
работят с младежи по нов и оригинален начин. Движе-
ща сила на проекта бяха самите младежи и затова той бе 
свързан с техния житейски опит и отговори на очаквания-
та им. Второ, и двете МИГ вече бяха реализирали подоб-
ни проекти в своите райони и затова имаха опита и по-
знанията за разработване и осъществяване на такъв тип 
проекти. Трето, и двете МИГ решиха, че искат да разра-
ботят международен проект въз основа на някои вече 
осъществени дейности, от които бяха натрупали опит. 

С това намерение представители на „KELT“ и „Teignbridge“ 
посетиха семинар на английската „ЛИДЕР+“ в Шотлан-
дия, за да намерят международен партньор. Двете МИГ 
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се срещнаха на една от дискусиите на семинара и се до-
говориха да работят заедно. Това постави началото на 
развитието на успешен проект по дейност 2! 

В основни линии идеята на проекта се базира на иници-
атива за обучение на млади хора от различни среди в 
районите на двете групи. Основната целева група за 
участие в проекта бе съставена от младежи на възраст 
от четиринадесет до двадесет и една години. Целта на 
проекта е да се създаде специална програма за обуче-
ние на тези младежи, която да насочи техния творчески 
потенциал чрез цифровата филмова технология. Като 
използват съществуващи практики в района на двете 
МИГ, организаторите на проекта се надяват да предоста-
вят забавна, но подходяща програма за обучение за раз-
виване на творческия талант на младежите, на житейски 
умения и технически умения чрез средствата на киното.

2.   ■ Основни дейнос ти

Дейностите включват обмен на обучители от районите 
на двете МИГ, които да предоставят тази учебна про-
грама. Комбинирането на методи на работа от райони-
те на двете групи научи младежите да работят с различ-
ни методики и обучители.

В рамките на проекта младежите от всяка МИГ обмени-
ха опит и мнения чрез „връзки на живо“ и филмов мате-
риал на DVD. Обменът се базира на две основни теми:

1. възприемане на реалността: как те виждат живота в 
своя селски район;

2. и ден от живота им в родното място — децата показ-
ват на другата МИГ какво правят през един обикно-
вен ден от своя живот.

Чрез този обмен и чрез филмите младежите разсъжда-
ват върху възможностите и избора, които имат, и срав-
няват начина, по който възприемат своя живот и реал-
ността на ежедневието си.

Проектът бе реализиран чрез комбинация от: учебни 
семинари в районите на двете МИГ за техническото и 
творческо използване на цифровата филмова техноло-
гия; съвместна работа с двата екипа обучители, за да 
опознаят младежите различни методики; редактиране 
на филми, базирани на един и същи източник на мате-
риали; и съдействие при създаването на три филмови 
продукта по посочените по-горе две теми.

Филмите ще бъдат представени по три начина: публич-
ни прожекции; представяне на филмите чрез обиколки 
в караваната Vanland (друг проект по „ЛИДЕР+“ в 
Teignbridge) до местни центрове, галерии, прояви; и 
създаване на DVD, за да се представят филмите в учи-
лища и в други мрежи. Документален филм за работата 
на екипите ще бъде заснет и редактиран от хора, избра-
ни от всеки район.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът имаше голям успех сред младежите благо-
дарение на ползите от него. Множеството конкретни 
резултати включват: учебно ръководство за умения-
та, развити и използвани в проекта; завършване и 
създаване на няколко DVD-та по време на проекта — 
материал за предисторията му, филми по основните 
теми, учебен филм и др.; обучение по умения, необ-
ходими за създаването на филми; обучение през це-
лия живот на младите хора; обмен на технически 
умения и запознаване с две методики; и посещения в 
друга държава.

Развиване на уменията на младите хора чрез 
творческо използване на медиите
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Създадените по проекта материали ще бъдат предста-
вени и разпространени на обществени прояви в райо-
ните на двете МИГ чрез техните мрежи и ще бъдат тра-
ен спомен.

Младежите споделят, че са научили изключително мно-
го от проекта. Те придобиха умения, които ще им позво-
лят да продължат в бъдеще обучението си в тази област, 
ако решат да направят това. Някои посочват, че биха ис-
кали да се насочат към кариера във филмовата/медий-
ната индустрия въз основа на придобития опит.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Двамата ангажирани обучители имаха различно обуче-
ние и организационен подход. Това ясно пролича по 
време на проекта, тъй като се появи незначително 
объркване по отношение на съответните им отговор-
ности във връзка с обучението. Чрез редовни контакти 
МИГ успяха да решат проблема. Ако МИГ можеха да 
променят своя подход, щяха да отделят повече време, 
за да могат двамата обучители да се опознаят по-добре 
преди началото на проекта.

МИГ научиха, че трябва да са гъвкави в подхода си и да 
реагират на обстоятелствата, които възникват. Фактът, 
че МИГ можеха открито да работят една с друга и да 
проявяват взаимно уважение към своите мнения и по-
стижения, е много позитивен фактор. Процесът бе мно-
го улеснен и от факта, че и двете МИГ говориха на един 
и същ език.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Чрез „ЛИДЕР+“ двете МИГ се научиха да работят с мла-
дежи чрез използване на цифрови медии. Важно е да се 
подчертае, че макар и да имаше някои сходства в рабо-
тата на двете МИГ, те се занимаваха с различни неща и 
използваха различни методики. Програмата „ЛИДЕР+“ 
предостави важна добавена стойност на проекта, като 
комбинира използването на два стила в един проект.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през април 2005 г. и завърши през 
май 2006 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта бе 137 093,63 EUR и включ-
ваше 120 722,89 EUR от ФЕОГА и 16 370,74 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
K ildare European Leader  Teoranta

Лице за контак ти:  Just in  Lark in  ɶ

А дрес:  The Woods House,  Clane,  ɶ
Count y K i ldare

Те ле фон:  +(353-45)  86 19 73 ɶ

Факс:  +(353-45)  86 19 75 ɶ

Е лек тронна поща:  info@kelt . ie ɶ

Интернет с траница:  w w w.kelt . ie ɶ

Илюстрациите са предоставени от г-н Phil Aubrey 
(phil@teignbridgeleader.org.uk).

          Развиване на уменията на младите хора чрез 
творческо използване на медиите
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Факти за територията

Население: 130 000 жители ɶ

Площ: 4040 км² ɶ

Гъстота на населението: 32 жители/км² ɶ

Брой общини: не е посочен ɶ

Контекст на проекта

Групата „Tipperary“ по „ЛИДЕР+“ работи в южната част 
на Ирландия и обхваща по-голямата част на окръг 
Tipperary и малък район от Североизточен Limerick. В 
района има осем градски центъра, в които живее 31 % 
от населението. По традиция земеделието е основната 
стопанска дейност, но в момента в него са заети едва 
15 % от работната ръка. Млекопреработвателната дей-
ност, животновъдството, производството на агнешко и 
свинско месо, пшеница, ечемик и захарно цвекло са ос-
новните дейности. Смесеният терен на окръга (равни-
ни, хълмове, реки и хълмисти пасбища с обработваема 
земя) предлага възможности за „отдих на открито“, като 
туристически походи сред хълмовете. Районът има и 
богати традиции в спортния риболов и конните спорто-
ве, които се развиват като туристически продукти. 
Tipperary вероятно е известен най-вече с песента „It’s a 
Long Way to Tipperary“ и със скалата Cashel. 

Районът все още е изключително селски със здрави 
традиции и добре образовано население. Той има до-
бра инфраструктура и комуникационни системи, които 
продължават да се развиват. Традиционната стопанска 
дейност е земеделието, но сега тя се допълва от актив-
ни дейности в промишлеността (19 % заетост), търгов-
ските услуги (22 %), професионални услуги (16 %) и 
строителството (8 %). Районът има огромен туристиче-
ски потенциал, както и потенциал за увеличаване зна-
чението на селскостопанското производство (напри-
мер хранителната промишленост), и е привлекателен 
за нови стопански дейности поради развитието на ин-
формационно-комуникационни технологии и лесния 
достъп до района. Целта на „ЛИДЕР+“ в региона е да се 
повиши неговата атрактивност за външни и вътрешни 
инвестиции.

 И Р Л А Н Д И Я

Златната миля на Tipperar y
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Защо този проект е добра 
практика? 

Проектът е насочен към нужди на района. МИГ се фоку-
сира настойчиво върху туризма и затова този проект се 
съсредоточава върху свързани с туризма въпроси чрез 
подобряване на качеството на местния район. Регион-
ът има добра мрежа от малки селски пътища, а крайпът-
ните райони често са в лошо състояние и се нуждаят от 
почистване. Затова проектът „Golden Mile“ намери един 
чудесен начин да се заеме с тези изоставени крайпътни 
райони чрез подход, основан на района. Той получи ог-
ромна подкрепа от страна на местните общности и 
агенции и е добре известен в целия окръг Tipperary.

Основна движеща сила на проекта бе истинският парт-
ньорски подход. Идеята бе разработена и приложена 
от МИГ, която получи подкрепата на публични, частни и 
доброволни организации.

Проектът е много новаторски на местно и международ-
но равнище. Концепцията му бе първоначално прило-
жена в градски район (например чрез „знаци за ограни-
чения на скоростта или табели с имената на градовете“) 
обаче тази дейност не бе разширена и в селските райо-
ни. Така проектът разви тази инициатива в нов ориги-
нален контекст, като обхвана аспекти, свързани с безо-
пасността по пътищата, крайпътни живи плетове и кон-
струкции, дървета, управление на отпадъците и още 
много други теми, свързани със запазването и поддър-
жането на селските райони.

Създаването на мрежа и сътрудничество са тясно свър-
зани с този проект. Проектът получи широка подкрепа 
от местните общности и от други агенции (над седемде-
сет са участвали в него до днес). Едно от основните зна-
чения на проекта е, че той успя да обедини съседни общ-
ности. Групите на „ЛИДЕР+“ в Northumberland, East Riding 
в Yorkshire (Англия) и други региони на Ирландия проя-
виха интерес да приложат конкурса в районите си.

Напълно е възможно идеята да се прехвърли в други 
райони, които имат селски пътища в райони с природ-
но и културно значение.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Проектът бе иницииран и предприет от групата Tipperary 
по „ЛИДЕР+“. В Ирландия имаше много успешна инициа-
тива за „Чисти градове и села“ на конкурсна основа в 
продължение на над четиридесет години, но	все още в 
страната нямаше подобен конкурс за селските и провин-
циални райони в Ирландия. Затова се роди идеята за 
конкурс за селски ландшафт, най-вече за крайпътните 
райони, и така се създаде проектът „Golden Mile“. 

Целта на проекта е да насърчи жителите да обърнат по-
голямо внимание на местната среда. Това се постигна 
чрез насърчаване на местни групи да участват в кон-
курс чрез подаване на заявления, за да запазят и под-
държат своята изградена и природна среда (по-спе-
циално край пътищата в района).

В развитието на проекта участваха двадесет и пет парт-
ньори — организации на селски стопани, институции 
за опазване на културното наследство, местни органи и 
туристически организации. Участието на различни за-
интересовани лица спомогна да се гарантира по-широ-
ка подкрепа за идеята на проекта. МИГ гарантира, че 
проектът е насочен към различни аспекти на историче-
ското наследство, културата, туризма, бизнеса, околна-
та среда и качеството на живота. 

2.   ■ Основни дейнос ти

Проектът се провежда ежегодно и всяка година в мест-
ния вестник се публикуват покани за участие в конкур-
са „Golden Mile“ към различни местни групи — младеж-
ки, културни организации, организации за опазване на 
историческото наследство и сдружения на селски сто-
пани. Формуляри за участие се изпращат на проявили-
те интерес лица и се провеждат прояви, за да се обясни 
смисълът на проекта.

Комисия оценява всички заявления въз основа на ос-
новни критерии и им поставя оценки по деветнадесет 
категории. Те включват безопасност, природа, околна 
среда, изградена среда, боклуци и други общи аспекти, 
свързани с района около пътищата. МИГ избра за чле-
нове на комисията експерти в различни области (на-
пример екология, културно наследство и др.), за да не 
бъдат те предубедени и да се популяризира концепция-
та на проекта.

След като комисията оцени всички заявления, се про-
вежда вечер на връчване на наградите, за да се обяви 
крайният победител и победителите във всяка катего-
рия. На победителите се връчват трофеи и награди.

Всички участвали групи получават сертификат и си пра-
вят снимка с известен гост на вечерта. След церемони-
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ята на участниците се раздава за спомен програма на 
вечерта на раздаване на наградите и брошура, пред-
ставяща всяка миля.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът има невероятен успех и доведе до следните 
резултати:

повишаване на качеството на местния туризъм чрез •	
почистване на селата и градовете;
приблизително двеста и десет мили в Tipperary са •	
участвали в конкурса от неговото откриване през 
2000 г;
запазване на традиционни умения и местните заная-•	
ти чрез подобряване на състоянието на стари камен-
ни стени, порти от ковано желязо, парапети, стари 
къщи и др.;
участието на местни училища в някои от проявите бе •	
отличен образователен резултат и учениците се нау-
чиха да ценят повече селските райони;
по-добро сътрудничество между съседите, които за-•	
почнаха повече да се събират и да работят заедно;
хората опознаха и започнаха по-високо да ценят  •	
природната и създадената от човека красота на 
региона и селата;
природната среда покрай пътищата е по-добре за-•	
щитена и ще подобри качеството на дивата природа.

На церемониите по раздаване на годишните награди 
присъстват около двеста души. Представители на регио-
налните агенции за развитие (най-вече в районите с 
развит туризъм и паметници на културното наследство) 
активно присъстват на тези събития и това показва, че 
високо ценят значението на концепцията на проекта за 
подобряване на качеството на живота на местните хора 
и създаване на възможности за работа в мрежи.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Проектът се сблъска с трудности при популяризиране 
на концепцията на проекта на национално равнище.

Проектът научи, че добре организирана церемония за 
раздаване на награди допринася много за популяризи-
рането на концепцията на проекта и участващите в кон-
курса организации. Журито наистина трябва да е много 
внимателно с коментарите си, тъй като местните хора 
са много горди със своите проекти и могат да се обидят 
от отрицателни коментари!

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основното значение на проекта е, че той успешно обе-
дини съседни общности и хора. Служителите, отговаря-
щи за околната среда и културното наследство във и 
около региона, сега работят заедно със строителни ин-
женери, за да гарантират опазването и подходящата 

поддръжка на живи плетове (като използват концепция-
та на „Golden Mile“).

Проектът е важен и защото накара всички възрастови 
групи да ценят повече местното културно и природно 
наследство. Местното население сега по-добре позна-
ва традиционните културни ценности на територията 
си и проектът до голяма степен подобри качеството на 
околната среда и дивата природа.

„Golden Mile“ е нов туристически продукт и затова до-
принесе за икономическото развитие на района, което 
доведе до по-добро качество на живота на местното 
население.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през април 2000 г. и продължи до де-
кември 2006 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта беше 29 040 EUR, които 
включват 9438 EUR от ФЕОГА, 5082 EUR от национални 
публични източници на финансиране и 14 520 EUR от 
частни източници на финансиране.
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         З л а т н а т а  м и л я  н а  T i p p e r a r y

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ
Tipperary Leader group

Лице за контакти: John Devane  ɶ

Адрес: The Bridewell St Michael Street,  ɶ
Tipperary Town, Ireland

Телефон: +(353-62) 333 60 ɶ

Факс: +(353-62) 337 87 ɶ

Електронна поща: tlg@iol.ie  ɶ

Интернет страница:  ɶ
www.iol.ie/~tippleader/tippleader/index.htm

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Tipperary Leader group“.
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 И Т А Л И Я

Териториа лно управ ление на околната среда

Контекст на проекта
МИГ „Montagna Vicentina“ се намира в типичен планин-
ски район във Veneto, в който започва да се развива ту-
ризмът. В региона има незаселени скалисти местности, 
а в подножието на планините се развива селскостопан-
ска дейност. Ниската раждаемост и застаряващото на-
селение са довели до драстичен спад в броя на земе-
делските стопанства. 

Ценните природни и културни ресурси на планинските 
райони се смятат за възможност за устойчиво развитие 
и допринасят за подобряване на качеството на живот 
на местните общности. Точно тези възможности МИГ се 
стреми да запази и поддържа. 

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът прилага подхода, основан на района, тъй като 
целта му е да подобри качеството на околната среда в ре-
гиона Montagna Vicentina. Той използва възможностите за 
предоставяне на определени продукти и услуги в тази по-
непривлекателна планинска област с цел да превърне 
икономическите недостатъци в бъдещи силни страни.

Проектът прилага партньорския подход, тъй като анга-
жира няколко местни общини и партньори от земеде-
лието, хранително-вкусовата промишленост и туризма, 
за да създаде „Планинска общност“. Планинските общ-
ности в Италия са конституционни органи, които се 
радват на местна независимост по силата на национа-
лен закон за планинските региони от 70-те години. Сис-
темите за екологична сертификация по проекта бяха 
въведени от няколко публични и частни организации с 
цел да се спомогне за популяризирането и развитието 
на целия регион. 

Факти за територията

Население: 81 402 жители ɶ

Площ: 1105 км² ɶ

Гъстота на населението: 73 жители/км² ɶ

Брой общини: 36  ɶ
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         Т е р и т о р и а л н о  у п р а в л е н и е  н а  о к о л н а т а  с р е д а

Проектът има голям потенциал за интеграция и връзки 
с други дейности за развитие. Той успя да интегрира ня-
колко обществени и икономически сектора: земеделие, 
производство на храни, туризъм, обществени услуги и 
общини. МИГ предвижда да продължи да развива съ-
трудничеството и работата по този проект в средно-
срочен и дългосрочен план.

Създаването на мрежа е в сърцевината на проекта, осо-
бено на местно равнище. Селски стопани и производи-
тели на храни работиха заедно за популяризиране на 
етикет за екологично качество, а туристическите фирми 
(например хотели и ресторанти) се обединиха и разра-
ботиха Ecolabel (екоетикет). Бе осъществено сътрудни-
чество и с други райони, които искат да развият подобни 
подходи. Съвместното развитие на процеса за сертифи-
циране по EMAS (Схема за управление и одитиране по 
околната среда) с осем общини в региона е пример за 
уникално сътрудничество и определено ще насочи вни-
манието към Montagna Vicentina като успешно реализи-
ран проект за управление на екологично качество.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Идеята за проекта се роди от инициатива по „ЛИДЕР II“, 
когато МИГ „Astico Brenta“ заедно с планинските общнос-
ти създаде териториален етикет за „качество и околна 
среда“. Целта бе да се признае значението на природ-
ното наследство на региона, като същевременно се за-
сили регионалната конкурентоспособност за разработ-
ка на решения за изолирани планински райони. 

След това чрез „ЛИДЕР+“ МИГ „Montagna Vicentina“ из-
ползва идеите на „ЛИДЕР II“, като разработи проект за 
„Териториално управление на околната среда“. Идеята 

на проекта бе да се комбинират няколко системи за 
сертификация, адаптирани за различни сектори, всич-
ки от които се отнасят главно до екологичното качест-
во и популяризирането на екологичното управление в 
целия регион. 

Проектът си постави следните цели:
да се запази екологичното наследство и да се подоб-•	
ри качеството на живот, работата и продуктите;
да се подобри поземленото управление;•	
да се разработи модел за устойчиво развитие в зе-•	
меделието и туризма;
да се насърчи регионалната конкурентоспособ-•	
ност;
да се засилят дейностите по взимане на решения и •	
да се промени поведението на публичните и частни 
действащи лица.

Основната цел на проекта е да се осигури един по-по-
ложителен имидж за качество за региона.

2.   ■ Основни дейнос ти

Чрез проекта се реализираха три основни системи за 
сертификация. Те всички следват една обща стратегия, 
за да комбинират своите усилия и дейности. 
1. Проектът разработи система за етикет за екологично 

качество. Тя бе адаптирана от своята първоначална 
форма (в „ЛИДЕР II“) и се създаде „Екологична упра-
вленска система“ по ISO 14001 (международна серти-
фикационна система ISO), която конкретно бе пред-
назначена за селскостопанска и хранително-вкусова 
продукция. Основното предимство на тази сертифи-
кация е, че потребителите и жителите са сигурни, че 
продуктите и услугите отговарят на критерии за ка-
чество. Предприятията и общините, които получават 
сертификация, стават по-популярни и получават по-
добър достъп до пазара. Сертификацията улеснява 
цялостния процес на управление на качеството на 
всички нива на обществото.

2. Проектът насърчи туристическите организации да 
приемат Ecolabel. Това е стандарт на ЕС, използван 
за сертифициране на екологично чисти практики на 
предприятия, занимаващи се с предоставяне на 
продукти и услуги на посетители (например хотели, 
комплекси, къмпинги и др.). 

3. Проектът реализира екологична сертификационна 
система, по силата на която осем общини в региона 
ще приемат Схемата за управление и одитиране по 
околната среда (EMAS), която е стандарт на ЕС по си-
лата на Регламент (ЕО) № 761/2001. Целта на проекта 
е да популяризира по-широко тази информация и 
бяха организирани няколко срещи. Очаква се тези 
прояви да популяризират най-общо екологичното 
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управление на качеството сред местни заинтересо-
вани лица и други действащи лица в региона.

3.   ■ Конкретни ре зултати
Макар проектът още да не е завършил, вече са отбеля-
зани много постижения.

Десет предприятия от млекопреработвателния и ме-
сопреработвателния сектор кандидатстваха за между-
народния стандарт за качество за управление на окол-
ната среда ISO 14001 (тридесет е общата цел и засега 
проектът се движи добре).

Триста туристически предприятия участваха в проекта, 
като предоставиха информация, за да се развие стан-
дарта за екологично качество Ecolabel по силата на Ре-
гламент (ЕО) № 1980/2000: десет от тези компании ще 
бъдат избрани за прилагането на стандарта. 

Бе събрана техническа информация и бяха организи-
рани срещи с главни общини, за да се разработи прила-
гането на сертификация за териториално управление 
на околната среда (EMAS) за осем общини.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки
Реализирането на проекта се забави с две години пора-
ди някои политически и административни трудности. 
Някои допълнителни управленски проблеми, особено 
по отношение на събирането на данни, възникнаха по-
ради големия брой местни организации, ангажирани в 
проекта. Въпреки тези закъснения проектът ще завър-
ши в края на 2007 г.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ позволи на този вълнуващ проект да продъл-
жи да съществува и след „ЛИДЕР II“ и позволи да се при-

ложи една още по-предизвикателна инициатива за бъ-
дещото развитие на екологичното качество и управле-
ние на цялата територия.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

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

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта бяха 600 509 EUR, които 
включват 422 602 EUR от национални публични източ-
ници на финансиране и 177 907 EUR от частни източни-
ци на финансиране.

Данни за контакти с МИГ 
Наименование на МИГ:  ɶ
Montagna Vicentina S.c.a.r.l.

Лице за контакти:  ɶ Francesco Manzardo

Адрес: ɶ  Com. Spettabile Regg. Sette Comuni, 
Pza Stazione, 1, I-36012 Asiago (VI)

Телефон: ɶ  +(39-0424) 634 24

Факс: ɶ  +(39-0424) 634 24

Електронна поща: ɶ  info@montagnavicentina.com

Интернет страница: ɶ  www.montagnavicentina.com

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Montagna 
Vicentina S.c.a.r.l.“.

Т е р и т о р и а л н о  у п р а в л е н и е  н а  о к о л н а т а  с р е д а
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 И Т А Л И Я

Марк а на район 
(M archio D ’area Alto Caser tano)

Контекст на проекта

МИГ „Alto Casertano“ се намира в провинция Caserta в 
северната част на Campania. През нея преминава река 
Volturno и се редуват планински и хълмисти райони.

Районът има разнообразна живописна природа и до-
бър климат, които предоставят много възможности за 
туризъм, свързани с природата, околната среда и архео-
логията.

Целта за териториално развитие на МИГ е свързана с 
обновяване на икономическата и социална среда на 
Alto Casertano, за да се увеличи конкурентоспособност-
та на местните традиционни производствени единици 
и малките и средни предприятия. Възстановяването, 
поддържането и увеличаването на значението на при-
родните и културни ресурси са основни цели на МИГ.

Защо този проект е добра 
практика? 

Подходът, основан на района, е една от основните кон-
цепции на проекта за марка на района. Целта му е да се 
подобри качеството на целия район чрез предоставяне 
на качествени продукти и услуги от района на местната 
общност. По-специално проектът популяризира райо-
на в по-широк мащаб чрез представяне на един уника-
лен имидж за качество, който подпомага маркетинго-
вия потенциал за туризъм и много други услуги.

Партньорският подход е силен елемент на проекта, тъй 
като точно МИГ „Alto Casertano“ бе тази, която разви и 

Факти за територията

Население: 99 407 жители ɶ

Площ: 1142,61 км² ɶ

Гъстота на населението: 87 жители/км² ɶ

Брой общини: 41 ɶ
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реализира проекта. МИГ включва широко публично-
частно партньорство, в което участват много обществе-
ни, икономически, екологични и доброволни членове 
на общността.

Проектът е много новаторски, тъй като излиза отвъд 
традиционната идея за колективна марка за типични 
производители и обединява много частни и публични 
сектори и организации, които работят съвместно. Той 
отчита множеството измерения на качеството (еколо-
гични и социални аспекти, сигурност, безопасност и 
др.) и приема общи показатели, за да могат предприя-
тията да отговорят на конкретни изисквания. От своя 
страна предприятията получават признание за качест-
вените си услуги и управление, което им позволява да 
продължат да усъвършенстват един реален ангажи-
мент за управление на качеството.

Интегрираният характер на проекта се проявява на три 
нива. Първо, проектът отчита няколко измерения на ка-
чеството, за да предостави добра система за управление. 
Също така той генерира второ измерение, като ангажира 
няколко публични и частни предприятия, занимаващи се 
със социални, екологични и икономически въпроси. И на-
края, проектът предлага териториално измерение, тъй 
като отчита въздействието на предприятията върху окол-
ната среда, обществените взаимоотношения и успя да ин-
тегрира различни дейности по проекта в целия регион.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

МИГ „Alto Casertano“ успешно предложи идеята за съз-
даване на регионална мрежа за качество, която включ-
ва различни предприятия, организации и местни орга-
ни, за да могат те да работят заедно за постигане на 
положителна промяна.

Те осъществиха тази идея, като създадоха „марка за 
района“ с цел тя да бъде инструмент, който да постави 

марка за качество на различни услуги и продукти в ре-
гиона. Идеята е тя да се идентифицира с местните опе-
ратори, предоставящи качествени продукти и услуги. 
Организациите, които се регистрираха за тази марка, 
после могат да я използват в своя полза, като обменят 
опит, възможности за бизнес и създаване на мрежи с 
други качествени оператори, като в същото време по-
лучат признание в по-широк мащаб. 

2.   ■ Основни дейнос ти 

Основните дейности на проекта са изграждането и раз-
ширяването на системата за марка на района. Това 
включва разработване на правна рамка и изготвяне на 
харта за качество. 

Целта на хартата за качество е да установи стандарти за 
предприятията, които искат да се присъединят към 
системата за марка на региона. Всяко предприятие 
трябва да отговори на минималните изисквания на хар-
тата, за да получи марката на района. Те трябва да спо-
делят същите цели като МИГ например — подобряване 
на качеството на живот и предоставяне на високока-
чествени продукти в целия селски район. Някои от ос-
новните теми на хартата за качество включват: използ-
ване на местни ресурси и продукти; насърчаване на 
опазването на околната среда; прилагане на мерки за 
сигурност и безопасност; подобряване на качеството 
на живота; устойчивост на местните ресурси; осигуря-
ване на високо качество на продукти и услуги. МИГ 
също прави оценка на предприятията по серия показа-
тели, като технологии с ниско въздействие върху окол-
ната среда, дейности за пестене на енергия, обучение 
на служителите, използване на местни продукти, кому-
никации и маркетинг и др.

Хартата бе изготвена в ясна и сбита форма и посочва це-
лите на проекта. След като едно предприятие се присъе-
дини към проекта и официално покрие критериите на 
хартата, то получава признанието на потребителите в 
целия регион като организация, предлагаща високо ка-
чество, поела ангажимент за постигане на устойчиво 
развитие и усъвършенстване на съществуващите услуги. 
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Хартата също предлага отлични възможности за създа-
ване на мрежи между предприятията, участващи в про-
екта (например между местни производители и ресто-
ранти).

Други дейности, предприети от МИГ, включват предоста-
вянето на информация и съдействие на предприятия, 
които искат да станат членове на системата за марка. 
Групата също проверява приложимостта на системата за 
даване на марки, най-вече нейния процес за контрол и 
проверки, финансово управление и комуникационна 
стратегия.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Макар че проектът все още продължава, неговият ус-
пех се вижда в броя на предприятията, които се присъе-
диниха към системата за марка на района и отговори -
ха на критериите на хартата за качество. Следните 
предприятия са включени в системата за марка на 
района: пет публични администрации; девет селскосто-
пански и хранително-вкусови предприятия; седем ху-
дожествени и занаятчийски организации; пет туристи-
чески компании; седем ресторанта; една публична со-
циална служба; едно частно предприятие.

Широкият диапазон на участващи сектори е ярко дока-
зателство за успеха, постигнат от проекта.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Не са възникнали сериозни проблеми по време на про-
екта.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Истинското значение на „ЛИДЕР+“ е свързано с въобра-
жението и възможностите на МИГ да действа като ос-
новна организация в проекта, както и с факта, че проек-
тът е нова инициатива за региона. МИГ изигра голяма 
роля за развитието и прилагането на проекта и успя да 
преобразува селския район чрез развитие на система 
за качество, в която участват няколко местни заинтере-
совани страни. Това може би е едно от най-големите 
постижения за създаването на интегрирана терито-
риална система за управление на качеството в Европа.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през декември 2003 г. и ще продъл-
жи до юни 2008 г. Очаква се още много предприятия да 

отговорят на изискванията и да получат право на 
районната марка преди края на проекта.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизат на 4 588 889 
EUR, които включват 2 949 302 EUR от ФЕОГА, 
1 129 857 EUR от национални публични източници на 
финансиране и 510 000 EUR от частни източници на 
финансиране.

Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ:  ɶ Alto Casertano

Лице за контакти:  ɶ Pietro Capella

Адрес:  ɶ Viale Della Libertà, 75, 
I-81016 Piedimonte Matese

Телефон: ɶ  +(39-0823) 78 58 69

Факс: ɶ  +(39-0823) 78 50 75

Електронна поща:  ɶ info@altocasertano.it

Интернет страница: ɶ  www.altocasertano.it

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Alto 
Casertano“.

         М а р к а  н а  р а й о н  ( M a r c h i o  D ’ a r e a  A l t o  C a s e r t a n o )
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 Л Ю К С Е М Б У Р Г

Човек ът и к амък ът

Контекст на проекта

Районът на МИГ, който се намира край Müllerthal, е из-
вестен най-вече с уникалната си природа. Това е попу-
лярна туристическа дестинация, предлагаща множе-
ство условия за отдих и внушителни културни паметни-
ци. Основните ресурси на региона са неговата девстве-
на природа и културни обекти.

Главната цел на програмата „ЛИДЕР+“ в региона 
Müllerthal е да се използва максимално неговото 
природно и културно наследство, най-вече чрез земе-
делието и туризма. Това са приоритетните икономиче-
ски области в региона. С цел да насърчи устойчиво 
регионално развитие, за МИГ бе важно да се съобрази 
с екологичните и обществено-културни предимства 
на региона. 

Налице са добри възможности за развитие и използва-
не на нови технологии, а местната стратегия на МИГ 
цели да развие природните дадености и културното на-
следство чрез използване на тези технологии и ноу-хау. 
МИГ също се стреми да засили регионалната идентич-
ност и да насърчи работата в мрежи, сътрудничеството 
и комуникацията между местните действащи лица от 
различни области, за да подпомогне устойчивото 
регио нално развитие.

Защо този проект е добра 
практика? 
Подходът, основан на района, ясно се вижда в този про-
ект, тъй като той се базира на силните страни, слабости-
те и потенциала за развитие на района. Проектът из-

Факти за територията

Население: 20 814 жители ɶ

Площ: 311 км² ɶ

Гъстота на населението: 67 жители/км² ɶ

Брой общини: 15  ɶ

ползва един ценен ресурс на региона, неговия камък, 
за да работи по три отделни теми: геология, използване 
за икономически цели и функцията на камъка като ес-
тествено местообитание. Очаква се до края на проекта 
чрез ангажиране и запознаване на по-старото поколе-
ние и младите хора с историята на региона, те да се 
идентифицират с региона си и да се научат да го уважа-
ват в бъдеще.

Това е новаторска инициатива, тъй като тя популяризи-
ра информация за геологията на региона, което по-ра-
но не е правено в Müllerthal. Конкретни елементи на 
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         Ч о в е к ъ т  и  к а м ъ к ъ т

проекта, като например учебната пътека, са новаторски 
за региона и пример за нов начин на обучение. Проект 
с такива мащаби и с такава структура, който включва 
разнообразни партньори, никога по-рано не се е про-
веждал в Müllerthal.

Проектът прилага интегриран подход, тъй като е свър-
зан не само с основната тема за природното и културно 
наследство, но и с различни други сектори, като приро-
да и ландшафт, дейности за отдих, култура и туризъм, 
образование и комуникации.

Проектът успя да накара двете местни общини Mompach 
и Beaufort да си сътрудничат. Дотогава те не са работи-
ли по проект с подобни мащаби и това обедини регио-
на. Освен това те засилиха сътрудничеството си с дър-
жавната институция „Service géologique du Luxembourg“ 
(Геоложка служба на Люксембург), което спомогна за 
популяризиране на района на национално равнище. 

Някои от елементите на проекта ще продължат да съ-
ществуват и след края му. Остават обектите и учебните 
пътеки. Местните власти вече заявиха, че ще се грижат 
за проекта и ще го поддържат. Геологическите учебни 
кутии ще се използват и в бъдеще, а чрез непрекъсна-
тото сътрудничество с националния геологически ин-

ститут те ще се редактират и разширяват. Това учебно 
помагало вече има потенциал за постоянно интегрира-
не в учебните програми на училищата в различни 
регио ни. Очаква се в дългосрочен план да се запази 
връзката между по-младото население и неговия уни-
кален в геологическо отношение район.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Регион Müllerthal има уникални характеристики, най-ве-
че неговата национална, пространствена и културна 
конфигурация, която произтича от геологически дифе-
ренцираната основна скала. Различните форми на ланд-
шафт, използване на земята и растителност правят райо-
на уникален в геологичен аспект. Добивът и износът на 
скали с икономическо значение са съществували в ми-
налото и продължават и днес; това е от голямо икономи-
ческо значение в региона. Кариерите са все още отворе-
ни и имат голямо културно-историческо значение.

Местните общини Mompach и Beaufort заедно разрабо-
тиха всички материали, илюстриращи геологията на 
регион Müllerthal. Те искаха да използват геологическо-
то историческо наследство за развитието на региона и 
успяха да постигнат това чрез участието на „ЛИДЕР+“.

Основните цели на проекта са да се съсредоточи върху 
геологията и икономическото използване на каменни-
те материали в региона като суровина, както и върху 
ролята на геологическата основна скала като резер-
воар за жизнения цикъл. Проектът също се стреми да 
запознае по-младото поколение с местната история 
и местния опит, за да може то да се идентифицира 
с региона си.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основната цел на проекта е да работи в две области 
(едната в Mompach, а другата в Beaufort), за да популя-
ризира геологическото значение на Müllerthal.

Важно бе да се разгледа геологическото развитие и ис-
торията на региона и да се наблюдава използването на 
каменните суровини в региона от човека. Проектът ще 
документира реалната функция на скалите, тъй като те 
действат като воден резервоар и играят важна роля за 
формирането на земната повърхност, която осигурява 
вода за основните жизнени цикли.

За да популяризира значението на геологията на райо-
на, проектът ще създаде изложбени експонати и моде-
ли, които ще се изложат в Müllerthal. Планира се да се 
разработи макет на разрез на района Müllerthal, който 
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ще обедини двете общини и ще илюстрира учебна пъ-
тека за историята на кариерите в миналото.

Всички местности в региона на „ЛИДЕР+“ ще имат гео-
логическа „кутия“ с материали и професионална гео-
логическа информация, която да се използва в местни-
те училища. По време на часове по изкуство учениците 
ще могат да се научат да работят с местния камък и да 
правят скулптури и мозайки. Различни проекти ще бъ-
дат разработени от ученици и ще се представят в бро-
шура за проекта.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът продължава и е в началните си етапи. Твърде 
рано е да се опишат окончателните резултати от проекта 
и ползите от него. Но се очаква той да спомогне за попу-
ляризиране на значението на природното и културно 
наследство на района, както и да запознае по-добре ре-
гионалното население и туристите с ресурсите му.

Това е изключителен проект за региона и неговите кон-
кретни резултати, като учебната пътека и изложбените 
материали, ще се използват от местното население, 
особено ученици, и от туристи под формата на образо-

вателни средства по такива предмети, като природни 
науки, околна среда и туризъм. Геологическата кутия 
ще спомогне за запознаване с природните ресурси на 
региона, като основната цел е да се създаде регионал-
на идентичност.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Нямаше проблеми при започването и в началната фаза 
на проекта. Първите семинари се радваха на голяма по-
сещаемост, а участниците в тях бяха много ентусиази-
рани.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Значението на „ЛИДЕР+“ за този проект бе, че той успя 
да накара двете общини Mompach и Beaufort да рабо-
тят заедно и да си сътрудничат, както и да развият обща 
идентичност.

Преди да бъде ангажиран „ЛИДЕР+“, регионите не си 
сътрудничеха и имаха изолирани идеи. „ЛИДЕР+“ про-
мени това положение на нещата, за да се създаде една 
по-всеобхватна регионална структура, която се очаква 
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да доведе до продължително устойчиво регионално 
развитие.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през април 2006 г. и ще продължи до 
края на декември 2007 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта възлиза на 55 675 EUR, 
включващи 11 135 EUR от ФЕОГА, 22 270 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 22 270 
EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  Müller thal ɶ

Лице за контак ти:  Anette  Peiter  ɶ

А дрес:  30,  route de Wasserbi l l ig,  ɶ
L-6490 Echternach

Те ле фон:  +(352)  26 72 16 30 ɶ

Факс:  +(352)  26 72 16 32 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
leaderplus@echternach. lu

Интернет с траница:  w w w.mu.leader. lu ɶ

         Ч о в е к ъ т  и  к а м ъ к ъ т

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
G emeinde M ompach

Лице за контак ти:  Birgit  M ompach ɶ

А дрес:  10,  um Buer,  L-6695 M ompach ɶ

Те ле фон:  +(352)  26 72 16 30 ɶ

Факс:  +(352)  26 72 16 32 ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
leaderplus@echternach. lu

Интернет с траница:  w w w.mu.leader. lu ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Müllerthal“.
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 Н И Д Е Р Л А Н Д И Я

Цент ър за спорт и ус луги „De Punt “

Контекст на проекта

МИГ „Flevoland“ се намира в спокойна провинция в За-
падна Нидерландия, един бързо развиващ се район. 
След период на усвояване на земи в Нидерландия 
Flevoland активно се зае с развитие на земеделието и 
сега има растяща индустрия и подобрява много други 
социални функции.

В национален аспект населението расте бавно със 
средни темпове от 1 % на година, докато Flevoland има 
голям прираст на населението благодарение на прито-
ка на хора от съседни райони. В резултат на това в мест-
ната икономика има дисбаланс и тя все още не е устой-
чива, като се има предвид липсата на възможности за 
работа и социално-битови услуги. МИГ осъзна, че е важ-
но да се разширят и допълнително да се развият мак-
роикономическите връзки и мрежи със съседните 
райони, за да се усъвършенства самият район. Тури-
змът и почивното дело са един от разрастващите се 
сектори и ще заемат все по-важна роля през следващи-
те години.

Основната задача на МИГ „Flevoland“ е да подобри ка-
чеството на живот в селските райони. Този проект при-
лага посочения подход и представлява добър модел за 
бъдещото развитие на региона.

Защо този проект е добра 
практика? 

Подходът, основан на района, бе важен елемент на този 
проект, тъй като първоначално идеята бе предложена 
от група младежи с цел да се усъвършенстват спортни-

Факти за територията

Население: 100 000 жители ɶ

Площ: 1205 км² ɶ

Гъстота на населението: 83 жители/км² ɶ

Брой общини: 4 ɶ

те съоръжения в региона. Идеята на проекта след това 
се разшири, за да включи повече аспекти на местните 
потребности и най-общо да спомогне за подобряване-
то на качеството на живот на местната общност. Проек-
тът успешно обхвана различни потребности на всички 
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         Ц е н т ъ р  з а  с п о р т  и  у с л у г и  „ D e  P u n t “

възрастови групи и разработи нови услуги, които са 
особено важни, за да се помогне на местните хора да 
поддържат активен стил на живот.

Проектът е добър пример за подхода „отдолу нагоре“, 
тъй като група местни хора отделиха от свободното си 
време, за да осигурят по-добри спортни съоръжения. 
Именно доброволците играха водеща роля в развитие-
то на проекта и те определиха разнообразие от социал-
ни потребности като обект на проекта. Общата структу-
ра и резултатите от проекта се превърнаха в добър 
пример за стратегия за развитие на района като цяло.

Интегрираният подход се приложи на всички етапи от 
проекта, който успешно интегрира главните социални 
потребности на района, определени от местното насе-
ление. Чрез интегриране на различни съоръжения в 
един център, той предостави отлични условия за спорт-
ното дружество, от които могат да се възползват най-
различни хора: младежи; по-възрастни хора и семей-
ства. 

Проектът успешно финансира и управлява всички свои 
аспекти. Тъй като спортното дружество е малко по раз-
мери и капацитет, дейностите по събиране на финансо-
ви средства се оказаха важна дейност на проекта, осо-
бено по отношение на частните източници на финанси-
ране. Проектът създаде ефективни юридически лица, 
които да управляват проекта по време на всички етапи 
от развитието му. По-специално бе предприета много 
новаторска и успешна инициатива в проекта чрез орга-
низиране на голям търг, на който бяха събрани 75 000 
EUR. По време на търга партньорите по проекта прода-
доха различни услуги и предмети, дарени от местни 
фирми и хора. Те варираха от домашно приготвени кек-
сове до професионални услуги, като заваръчни и водо-
проводни услуги! Търгът наистина бе много полезен за 
проекта и бе организиран „отдолу нагоре“. 

Подобен проект може лесно да се прехвърли в сходни 
селски региони, където социалните услуги липсват или 
са недостатъчни, или неравномерно разпределени. 
Идеята за изграждане на мултифункционален център 
за услуги, отговарящ на потребностите на местната 
общност, може да се приложи и на други места. Но ис-
тинският успех на проекта е подкрепата и ангажира-
ността на местната общност и доброволците и времето, 
което те му посветиха; без тяхната помощ, подкрепа и 
всеотдайност за набирането на средства тази схема ня-
маше да може да се реализира.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Концепцията за проекта бе предложена от футболния 
клуб на Marknesse, който се нуждаеше от повече събле-
кални за нарастващия си брой членове. Клубът напра-
ви оценка на инвестициите, необходими за разширява-
не на съблекалните, и разбра, че не може да финансира 
това начинание самостоятелно или чрез съвместни ин-
вестиции с други клубове. Затова те решиха да се при-
съединят към ново спортно дружество, за да намерят 
евентуално решение. 

Спортното дружество се отзова на искането, реши да 
разшири инициативата и започна активно да търси 
нови партньори. Управителният съвет направи цялост-
но проучване на потребностите на местното население 
в района и установи две основни изисквания: да се оси-
гурят повече съоръжения за деца до дванадесетгодиш-
на възраст и да се създадат повече спортни съоръже-
ния за хора над петдесет и пет годишна възраст. Тези 
две установени потребности бяха обединени и чрез съ-
трудничество с професионалния партньор „Childcare 
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то успя да събере внушителната сума от 75 000 EUR на 
благотворителния търг.

Бяха постигнати и други по-малко забележими резулта-
ти, като успешното сътрудничество в подготовката и 
строителството, което засили чувството на принадлеж-
ност и социалната сплотеност в селото.

Новата сграда, съоръжения и услуги предоставят съо-
ръжения за деца, спортни съоръжения за по-възрастни 
хора, като пътека за джогинг, терен за петанк, закрито 
игрище и интернет кафе. Сградата сега се управлява от 
създадена за целта група, която се ръководи от добро-
волци и е тясно свързана със спортната фондация.

Проектът също така разпространи резултатите чак до 
Англия чрез връзки с МИГ по „ЛИДЕР+“ в Selby. Това бе 
голямо постижение на МИГ „Flevoland“, тъй като бе при-
знание за упоритата работа, предприета от местната 
общност, и е важно за бъдещото развитие на проекта.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

При реализирането на проекта наистина възникнаха 
някои проблеми, които се дължаха главно на добро-
волния характер на проекта. Имаше някои проблеми в 
подготвителната фаза с властите и доброволците, на-
пример контактите и срещите се провеждаха през ра-
ботно време. Но тъй като повечето доброволци също 
ходят на работа, те разполагаха с ограничено време за 
тези срещи. Също така служителите не проявиха голя-
ма гъвкавост в това отношение и това доведе до услож-
нения и бавене. 

Възникнаха и много въпроси за финансовите рискове и 
правните последици на проекта, за които също бяха не-
обходими повече усилия и време от първоначално 
предвидените. Затова се наложи партньорите по про-
екта да наемат счетоводител, за да получат верните от-

Foundation Noord Oostpolder“ дружеството успя да съз-
даде многофункционален спортен център за всички 
възрастови групи.

2.   ■ Основни дейнос ти

Проектът се реализира на четири основни етапа. Пър-
во, бе създадена структурата на проекта и започна пър-
воначалната подготовка, като дружеството определи 
целите и действията от момента на възникване на идеи-
те до действителния проект. Цялата работа — включи-
телно проучване на нуждите на селото, търсене на 
партньори и финансиране — бе осъществена от добро-
волци от спортното дружество. На второ място бяха 
разпределени основните управленски дейности сред 
партньорите по проекта, включително изграждане на 
сътрудничество, определяне на финансовата и правна 
информация. На трето място бе предприето реализи-
рането на проекта, което включваше построяване и 
осигуряване на планираните съоръжения и услуги. На-
края, проектът навлезе в комуникационна фаза, по вре-
ме на която бяха разпространени идеите, постижения-
та и резултатите от проекта сред широката обществе-
ност. Тъй като в проекта бяха широко ангажирани до-
броволци, това предизвика голям интерес сред медии-
те, както и въпроси от страна на други инициативи и 
местни органи на управление. Това бе важно послание 
до редица местни действащи лица във връзка с бъде-
щото развитие на региона на МИГ.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Най-важните постижения и резултати от проекта са го-
лямото сближаване и силното чувство на принадлеж-
ност сред жителите на селото. Инвестицията в спортния 
център бе особено важна за подобряване на качество-
то на живот в района. От голямо значение бе участието 
на местните жители и доброволци в проекта и макар 
населението да е едва три хиляди и петстотин жители, 
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говори на важни въпроси, като дружеството сключи 
специална застраховка за всички по-големи рискове. 

Имаше много положителни фактори и поуки от проекта, 
които компенсираха някои от възникналите трудности. 
Например успешното сътрудничество между партньо-
рите по проекта и доброволците доведе до създаване на 
огромно доверие между общността, което определено 
ще продължи и при разработване и планиране на бъде-
щи действия. Вниманието на медиите също доведе до 
много положителни резултати, сред които повече спон-
сорство, участие на доброволци и интерес сред предста-
вителите на органите на управление.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основното значение на проекта бе, че подкрепи орга-
низаторите на проекта да разширят неговия обхват, 
като се насочат към многофункционален спортен цен-
тър чрез сътрудничество с много партньори. Участието 
на много професионални организации и хора позволи 
на проекта да бъде по-убедителен и по-атрактивен за 
други спонсори, банки и органи на управление. Най-ве-
че подкрепата на „ЛИДЕР+“ изпрати положително пос-
лание към други инвеститори.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Времетраенето на проекта продължи три години — от 
декември 2003 г. до края на календарната 2006 г.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта възлезе на 650 000 EUR, кои-
то включват 200 000 EUR от ФЕОГА, 75 000 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 375 000 
EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ: Flevoland ɶ

Лице за контакти: Margje Memelink ɶ

Адрес: Postbus 55, 8200 AB Lelystad,  ɶ
Nederlands

Телефон: +(31-320) 26 56 70 ɶ

Факс: +(31-320) 21 35 66 ɶ

Електронна поща:  ɶ
Margje.Memelink@flevoland.nl

Интернет страница: www.flevoland.nl ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Sports Association Marknesse

Лице за контакти: Cor van Vilsteren ɶ

Адрес: Krabbenscheer 5, 8316 NR Marknesse,  ɶ
Nederlands

Телефон: +(31-622) 77 84 95 ɶ

Електронна поща:  ɶ
cor.van.vilsteren@mcmbv.nl

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Flevoland“.

         Ц е н т ъ р  з а  с п о р т  и  у с л у г и  „ D e  P u n t “
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 П О Р Т У Г А Л И Я

Изграждане на четири автоматични 
метеорологични станции

Контекст на проекта

МИГ „Rude — Associação De Desenvolvimento Rural“ се 
намира в Cova da Beira, привлекателен регион с добро 
географско разположение в централната част на Пор-
тугалия. Районът е предимно равнинен с надморска ви-
сочина между четиристотин до петстотин метра. Една 
от най-красивите забележителности на района е река 
Zêzere, която преминава точно през региона на МИГ.

Районът в миналото е имал силно развита промишле-
ност с разнообразни активни сектори, като земеделие 
и туризъм, традиционно изкуство и занаяти, центрове 
за иновации и технологии, природни резервати, кул-
турна и религиозна дейност и винарство. Основните 
стопански дейности винаги са били свързани с текстил-
ната индустрия, най-вече вълнен текстил, и в този сек-
тор продължава да работи най-голямата част от регио-
налното население. Напоследък се разрасна секторът 
на услугите, особено туризъм, банково и застрахова-
телно дело, образование.

Факти за територията

Насе ление:  80 386 жите ли ɶ

Площ: 950 км² ɶ

Гъс тота на насе лението:  ɶ
86 жите ли/км²

Брой общини:  3 ɶ
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Приоритетната тема на МИГ е подобряването на ка-
чеството на живот в селските райони. Планът  и за мест-
но развитие обхваща информация, местно производство, 
културно наследство, селска среда и развитие на парт-
ньорства. Този проект е пример за това как МИГ успешно 
увеличи стойността на местните продукти в региона.

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът ясно прилага подхода, основан на района, 
тъй като се базира на характеристиките на селския 
район и неговия климат, като въвежда нови технологии 
за увеличаване до максимум на производството на зе-
меделски продукти. Проектът отговаря на политиката 
за местно развитие, чиято цел е подобряване на мест-
ното производство.

Проектът има новаторски подход, тъй като метеороло-
гичните станции са първите по рода си в региона Cova 
da Beira. Регионът зависи много от овощарството, което 
се влияе често от атмосферните условия; затова метео-
рологичните станции намаляват до минимум потен-
циалните загуби от неблагоприятни атмосферни усло-
вия, които могат да се отразят на доходите в региона. 

МИГ успешно си сътрудничи с други съседни региони, 
за да установи дали и те са имали подобни проблеми 
във връзка с влиянието на климата върху реколтата. 
Обменът на информация, получена по този начин, пре-
достави идеи, които бяха от основно значение за раз-
витието и прилагането на проекта и също помогнаха за 
развитие на комуникационни мрежи в регионите.

Този проект може да се прехвърли и в други региони, 
които имат подобни проблеми, свързани с липса на 
достъп до нови технологии, предоставящи информа-
ция, която да се използва за защита на реколтата. По-
конкретните елементи, които са особено подходящи за 
използване на други места, включват разпространява-
нето на техническа информация и учебни курсове за 
местните селски стопани. Очаква се популяризирането 

на метода и резултатите от проекта да увеличи види-
мостта и да запознае хората с ползите от използване на 
нови технологии за постигане на устойчиво земеделско 
производство и развитие на селските райони.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Идеята за проекта бе предложена от Асоциацията на 
земеделските стопани за интегрирано производство на 
планински плодове (AAPIM). Тя се базира на необходи-
мостта да се запази качеството на плодовете в Cova da 
Beira, регион с голямо производство на плодове. В отго-
вор на тази нужда основната концепция бе да се монти-
рат четири автоматични метеорологични станции, за 
да може регионът да разполага с по-добра информация 
за атмосферните условия.

Като използват данните, получени от метеорологични-
те станции, селските стопани и производителите могат 
да анализират информацията за атмосферните условия 
и да вземат мерки във връзка с въздействието  и върху 
реколтата. Така земеделските производители ще пред-
приемат превантивни мерки, ако прогнозата за време-
то засяга условията за отглеждане на културите.

Местната МИГ игра основна роля при реалното осъ-
ществяване на проекта; други местни агенции за разви-
тие също допринесоха за проекта, като предоставиха 
информация за климата и технически данни.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основната дейност по проекта бе монтирането на чети-
ри отделни метеорологични станции в районите: 
Castelo Novo, Fundão, Orjais и Colmeal da Torre. След из-
граждането им станциите осигуриха по-добро наблю-
дение върху климата в региона като цяло, като по-чес-
то предоставят на селските стопани и местните произ-
водители атмосферни данни. Това е полезно, тъй като 
стопаните могат да открият потенциална заплаха от ат-
мосферни условия, застрашаващи реколтата. Проектът 
включи и обучение за стопаните по получаване и из-
ползване на данните от метеорологичните станции.

Реалното изграждане на станциите бе поверено на мес-
тен оператор, а за поддръжката на станциите отговаря 
AAPIM.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Основният продукт на проекта бе инсталирането на 
метеорологичните станции. Всяка станция е оборудва-
на с подходящ софтуер, който да осигури изпращането 
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на предупреждения в целия регион на Cova da Beira. 
Следователно един от основните резултати от проекта 
е предотвратяване на увреждането на реколтата, тъй 
като селските стопани получават своевременна инфор-
мация за атмосферните условия и, ако е необходимо, 
предприемат предпазни мерки. 

Други резултати от проекта включват: производствени 
мерки, за да съответстват отглежданите култури на 
околната среда; по-ефективно управление на земедел-
ските екосистеми, за да се предотврати неправилното 
им експлоатиране за нуждите на потребителите; увели-
чено сътрудничество между овощарите и по-малко из-
ползване на влияещи върху климата пестициди, които 
са неблагоприятни за околната среда.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Не възникнаха реални проблеми по време на проекта. 
Това отчасти се дължи на факта, че организаторът на 
проекта отлично знае точно къде да се разположат ме-
теорологичните станции, за да се осигурят максимални 
условия за получаване на атмосферни данни. Той също 
имаше добри връзки с местните собственици на земи, 
които бяха полезни за получаване на разрешително за 
изграждане на станциите.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Без подкрепата на местната група по „ЛИДЕР+“ щеше да 
е много трудно да се реализира проектът. „ЛИДЕР+“ до-
принесе за подобряване на качеството на земеделски-
те продукти и плодовете на Cova da Beira, което доведе 
до: увеличен оборот за селските стопани; ползи за мест-
ната икономика; опазване на околната среда; и ползи 
за производители и потребители. Благодарение на по-
доброто качество на продукцията районът стана по-
конкурентоспособен на национално равнище и се по-
добри развитието на селските райони в региона. 

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

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

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет възлезе на 56 010 EUR, които включва-
ха 19 604 EUR от ФЕОГА, 8402 EUR от национални пуб-
лични източници на финансиране и 28 005 EUR от част-
ни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ RUDE — Associação 
De Desenvolvimento Rural

Лице за контакти:  ɶ Carlos Alberto Pinto

Адрес:  ɶ Quinta do Pedregal-Eixo Tct —Estação 
Caminhos de Ferro, Р-6200 Covilhã

Телефон:  ɶ +(351) 275 31 30 16

Факс:  ɶ +(351) 275 31 44 70

Електронна поща: ɶ  rudeleader@mail.telepac.pt

Интернет страница:  ɶ www.rude-adr.pt

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ Associação 
de Agricultores para Produção Integrada 
de Frutos de Montanha

Лице за контакти:  ɶ Eng˚ Paulo Silvino 
da Fonseca Gomes

Адрес:  ɶ Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, 
23 – r/c esq˚, Р-6300-586 Guarda

Телефон: ɶ  +(351) 271 20 00 70

Факс:  ɶ +(351) 271 20 00 75

Електронна поща: ɶ  aapim@mail.telepac.pt

Интернет страница:  ɶ www.aapim.com

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Rude — 
Associação De Desenvolvimento Rural“.
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 П О Р Т У Г А Л И Я

О т мечта к ъм реа лнос т

Контекст на проекта
МИГ „ADAE“ (Associação de Desenvolvimento da Alta 
Estremadura) се намира в живописна местност между 
планините и морето. Това е регион с изключително раз-
нообразни пейзажи и ресурси, като особен интерес 
представляват: обширните планински райони, природ-
ната среда (планинските вериги Aire и Candeeiros) и 
културното и архитектурно наследство.

Що се отнася до социално-икономическите характерис-
тики на региона на МИГ, той има голямо разнообразие от 
природни ресурси, особено в областта на архитектура-
та, културата и традициите. Районът е известен със стре-
межа си да съживи традиционните сектори на икономи-
ка и да предостави алтернативни източници на доходи в 
селските райони. Първичният икономически сектор в 
региона е свързан с производствената и преработвател-
на промишленост и най-вече с търговия на едро и дреб-
но, ремонт на автомобили и строителство.

Приоритетът на МИГ е да подобри качеството на живот 
в селските райони, като постигне това с помощта на на-
селението, региона и икономиката. Проектът е чудесен 
пример, който съответства на териториалната страте-
гия на МИГ, тъй като целта му е да усъвършенства услу-
гите, предлагани на местното население, което е отно-
сително изолирано и по-рано е трябвало да изминава 
големи разстояния, за да получи нужните му услуги и да 
подобри качеството си на живот. 

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът явно прилага подхода, основан на района, тъй 
като е създаден и организиран с цел да предостави спе-

Факти за територията

Население: 99 574 жители ɶ

Площ: 83 982 км² ɶ

Гъстота на населението: 118 жители/км² ɶ

Брой общини: 37 ɶ
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циализирани медицински услуги на селските райони, 
чиито жители по-рано са изминавали големи разстоя-
ния, за да получат нужното лечение. 12 % от население-
то в окръг Leiria страда от някакво заболяване, а по 
брой на болните от церебрална парализа окръгът зае-
ма четвърто място в страната. Затова проектът предос-
тави жизненоважни услуги на региона.

Проектът приложи новаторски подход, тъй като осигу-
ри важни нови услуги на хората с церебрална парали-
за, които по-рано липсваха на местно равнище и в сел-
ските райони. Проектът увеличи увереността на целе-
вите групи в собствените им сили и насърчи сътрудни-
чеството между семействата, техническия персонал и 
самата целева група. Това е уникален център в Leiria и е 
замислен като център за солидарност, предлагащ раз-
нообразие от услуги и дейности.

Проектът въплъти успешни елементи за работа в мрежа, 
тъй като получи подкрепата на други общини във и око-
ло региона на МИГ. Целта на подкрепата им бе да гаран-
тират непрекъснатост на услугите и да намалят до мини-
мум трудностите, с които се сблъсква асоциацията. 

Проектът е устойчив, като се има предвид, че партньор-
ско споразумение бе подписано със службите за со-
циална сигурност, за да се гарантира осигуряването на 
необходимите човешки ресурси. Той също се базира на 
партньорски споразумения, подписани с общините в 
целия регион, в който действа проектът. Действията за 
разпространяване на постиженията на проекта бяха 
важни, тъй като привлякоха интереса към всички орга-

низации, дали своя принос и подкрепа за центъра. Това 
наистина е изключително необходима услуга и затова 
заслужава да продължи да се предоставя.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Идеята за проекта възникна през 2000 г., когато бе уста-
новено, че около двеста и петдесет семейства от райо-
на на Leiria в Португалия трябва редовно да пътуват чак 
до Coimbra до центъра за рехабилитация за болни от 
церебрална парализа. Това бе най-близкият център в 
окръга, предоставящ специализирано лечение за деца 
с церебрална парализа и неврологични заболявания. 
След посещение на конференция за церебрална пара-
лиза голям брой региони в Португалия проявиха инте-
рес към създаването на организирана група на граж-
данското общество. Целта на групата бе да се мобили-
зират общините да предложат локализирани мерки, 
които да намалят трудностите, свързани с редовните 
пътувания за получаване на лечение.

В резултат на това през април 2002 г. бе създадено регио-
нално представителство в Leiria на APCC (Португалската 
асоциация за церебрална парализа) като институция с 
идеална цел по проекта, която обединява хора със сход-
ни проблеми. Основната цел на APCC бе превенция, ре-
хабилитация, участие, социално включване и подпома-
гане на семейства с болни от церебрална парализа.
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След тази инициатива различни местни действащи 
лица се обединиха, за да получат средства по „ЛИДЕР+“ 
с цел да се осигури необходимото оборудване за реха-
билитация и технически материали. Основното предиз-
викателство пред APCC в Leiria бе да се създаде рехаби-
литационен център за деца, младежи и възрастни с це-
ребрална парализа и бе изключително важно да се по-
лучи необходимото оборудване и технически данни, за 
да се постигне това.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството 
на живот на хората, страдащи от това заболяване, като 
им се предложи помощ, подкрепа и правилно лечение 
в тяхната община.

2.   ■ Основни дейнос ти
За да създаде рехабилитационния център, проектът 
предприе следните дейности: 

работа за адаптиране на необходимите съоръжения;•	
проектиране и създаване на специални зали за фи-•	
зиотерапия и рехабилитация;
осигуряване на санитарна инфраструктура, съобра-•	
зена с нуждите на целевата група;
технически дейности (например оборудване, елек-•	
трически инсталации, боядисване и др.).

След създаването му рехабилитационният център 
предложи различни услуги, сред които: рехабилитация 
и физиотерапия, психотерапия, професионална тера-
пия, водолечение, развитие на психомоторните уме-
ния, площадки за игра за деца, медицинско обслужване 
и допълнителни услуги, предлагани на семейни групи.

Успехът на проекта също се дължи и на организацион-
ните умения на APCC, тъй като тя успя да създаде един 
високо специализиран екип, който да гарантира преки 
услуги. Той включва директор, експерт по социални ус-
луги, психолог, специалист по психомоторни умения, 
терапевти, специалист за работа с деца и администра-
тивна помощ от страна на медицински сестри и лека-
ри.

3.   ■ Конкретни ре зултати
Основният резултат от проекта бе инсталирането и 
адаптирането на необходимото оборудване в центъ-
ра за рехабилитация. Центърът сега гарантира пре-
доставянето на качествени услуги в региона за хора с 
церебрална парализа. Проектът успя да „превърне 
мечтите в реалност“, като предложи на семействата в 
селските райони достъп до добри специализирани 
услуги.

Сред другите важни резултати от проекта е предоста-
вената на семействата помощ за преодоляване на фи-
нансовите и технически трудности, например разходи-
те, времето и усилията при пътуване до други райони с 
цел лечение.

Ролята на МИГ бе особено важна, тъй като тя даде въз-
можност на много от местните действащи лица да си 
сътрудничат при разработването, развитието и реали-
зирането на проекта. Това също популяризира проекта 
сред множество местни организации, които продължа-
ват да подкрепят центъра и да се интересуват от него-
вото развитие.
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4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Основните проблеми по проекта бяха свързани с него-
вото финансиране. Тъй като центърът за рехабилитация 
бе създаден като компания с идеална цел, той зависи от 
финансовата подкрепа от дарения, квоти на партньори-
те, кампании за събиране на финансови средства и спо-
разумения за сътрудничество с организации от публич-
ния сектор. За да реши този проблем и да осигури до-
пълнително финансиране, ръководството на центъра 
реализира различни дейности (прояви, кампании за раз-
пространение на информация и др.), за да мобилизира 
местното население и да информира хората в региона.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основното значение на „ЛИДЕР+“ за проекта бе, че пре-
доставените по програмата финансови средства по-
криха 45 % от общия бюджет, тъй като проектът нямаше 
да може да се реализира без тази помощ. Това бе из-
ключително важно за изпълнението на проекта, а при-
ложеният от него партньорски подход осигури участие-
то на значителен брой местни действащи лица, които 
продължават да са ангажирани в развитието и функцио-
нирането на центъра.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна в края на юни 2003 г. и продължи до 
края на септември 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизат на 102 701,82 EUR, 
които включват 28 756,51 EUR от ФЕОГА, 15 405,27 EUR 
от национални публични източници на финансиране и 
58 540,04 EUR от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ: ADAE — Associação  ɶ
de Desenvolvimento da Alta Estremadura

Лице за контакти:  ɶ
Alcina Maria Soares da Costa

Адрес: Av. Dr. Jose Jardim, 18-20,  ɶ
Р-2410-124 Leiria

Телефон: +(351) 244 82 21 52 ɶ

Факс: +(351) 244 82 27 96 ɶ

Електронна поща: adae@mail.telepac.pt ɶ

Интернет страница: www.adae.pt ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Núcleo Регионаal de Leiria APPC — 
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

Лице за контакти:  ɶ
Lúcia Maria da Luz Ferreira Bento

Адрес: Rua Verde Pinho — Lote 1 — Vale da  ɶ
Fonte No 201, Marrazes, P-2415-609 Leiria

Телефон: +(351) 244 83 39 83 ɶ

Факс: +(351) 244 83 35 06 ɶ

Електронна поща: info@appcleiria.pluricanal. ɶ
net

Интернет страница: www.appcleiria. ɶ
pluricanal.net

Илюстрациите са предоставени от МИГ „ADAE — 
Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura“.
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 И С П А Н И Я

Въвеж дане на нови информационни 
и комуник ационни технологии (ИК Т )  в 
производс твото на овче м ляко 

Контекст на проекта
На територията на МИГ „Mendinet“ се намират всички 
селски зони по цел 2 в Страната на баските. Основните 
дейности в района са свързани с информационни и ко-
муникационни технологии (ИКТ). 

Основната цел на МИГ е да усъвършенства обществе-
но-икономическото развитие, за да се подобри качест-
вото на живот на селското население и на целия район. 
МИГ се зае да постигне това чрез модел, който включва 
преки контакти между различните заинтересовани 
лица в района. 

По-конкретните цели на МИГ са тясно свързани с въп-
росите за ИКТ и диверсификацията на селскостопан-
ските дейности, като трансфер на технологии и ноу-хау 
и стимулиране на съвместното обучение. Например да 
се насърчи равнопоставеният достъп до информа-
ционното общество и да бъдат признати селските ра-
йони наравно с градските.

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът е наистина новаторски, защото подобри ка-
чеството на условията на работа на овцевъдите чрез 
създаване на нов информационен и комуникационен 

Факти за територията

Население: 76 869 жители ɶ

Площ: 3821 км² ɶ

Гъстота на населението: 20 жители/км² ɶ

Брой общини: 110 ɶ

инструмент (ИКТ) за улесняване и ефективно управле-
ние на ежедневната им работа. Въвеждането на ИКТ е 
нещо ново за управлението на добива на овче мляко и 
сирене и от самото начало на проекта ИКТ предизвика 
интерес и сред овцевъдите в съседните райони. 
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Една от основните цели на проекта бе обменът на опит 
и насърчаването на работата в мрежи сред овцевъдите 
и местните действащи лица. МИГ „Mendinet“ осигури 
реализирането на този елемент от проекта чрез про-
веждане на различни прояви, конференции и разпро-
страняване на резултатите от проекта. ИКТ гарантират 
непрекъснат поток от информация между действащите 
лица в района, който улесни обмена на опит и ноу-хау.

Идеята на проекта може лесно да се прехвърли в по-
добни региони, при условие че съществува високо 
ниво на обединение в асоциации. Определено силна 
страна на този проект е, че овцевъдите в провинцията 
на баските се организираха в асоциации и други струк-
тури за сътрудничество (например профсъюзи, упра-
вленски центрове и кооперативи), както при започва-
нето на проекта, така и при неговото реализиране. По-
добен проект трябва също да осигури наличие на 
структура за предоставяне на поддръжка, за да същест-
вува системата от информационни технологии (ИТ) и 
след края на проекта, както и за да се решават възник-
нали проблеми.

Проектът е финансово устойчив, защото е разработен 
по такъв начин, че крайните потребители участват в 
него чрез заплащане на квоти. Това позволява да се въ-
веждат подобрения в системите на ИТ, създадени за ов-
цевъдите. Очаква се, че след като потребителите все 
по-ясно осъзнаят предимствата на ИКТ в ежедневната 
им работа, те също ще могат да станат по-компетентни 
в използването на ИТ и да допринесат за тяхното под-
държане. 

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Първоначално идеята за проекта бе предложена от 
асоциации на овцевъди и производители на сирене, 
които търсеха решение за опростяване на системата за 
управление на стадата и производството на сирене 
чрез обмен на информация между различните органи-
зации, с които работят. Идеята бе да се въведе нова сис-
тема за ИТ и комуникации (ИКТ) с цел да се улесни 
управ лението и обмена на информация. Основната цел 
на проекта бе 60—70 % от партньорите в региона по 
цел 2 Artzai-Gatza от селските части на Страната на ба-
ските (около петдесет-шестдесет овцевъди) да използ-
ват ИКТ в ежедневната си работа.

Всички местни действащи лица в овцевъдния и млеко-
добивния сектор в Страната на баските участваха в про-
екта до някаква степен. Групата „Mendinet“ по „ЛИДЕР+“ 
отговаряше за цялостното управление и координация 
на проекта, като МИГ включваше много различни асоциа-
ции за развитие на селските райони в цялата Страна на 
баските. МИГ също осигури тесни връзки с Министер-
ството на земеделието и рибарството в правителството 
на баските, което активно се занимава с развитието на 
селските райони и обучението в агрохранителната про-
мишленост. Организаторът на проекта, „Mendikoi“, отго-
варяше и за определяне на доставчиците на ИТ, които да 
предоставят основно обучение по ИТ. 

Сдружението „Artzai Gazta“ (което отговаря за овцевъ-
дите, произвеждащи сирене в Страната на баските и 
Navarra) се занимаваше с подбора и координирането 
на участващите овцевъди и често комуникираше с 
тях.

В ъ в е ж д а н е  н а  н о в и  и н ф о р м а ц и о н н и  и  к о м у н и к а ц и о н н и 
т е х н о л о г и и  ( И К Т )  в  п р о и з в о д с т в о т о  н а  о в ч е  м л я к о 
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Сред другите партньори бе регулаторният съвет за за-
щитено указание на произход на Idiazabal, „Artzain 
Eskola“ (училище за овцевъди, свързано с „Mendikoi“), и 
„Confelac“, конфедерация на овцевъди, които отглеждат 
породата овце Latxa y Carranzana.

Проектът помогна за създаването на ефективна мрежа 
с голям брой действащи лица, които работят в овцевъд-
ния и млекодобивния сектор, поради участието на мно-
жество асоциации и организации в дейностите. Това 
спомогна за осъществяване на по-ефективен обмен 
между различните общности. 

2.   ■ Основни дейнос ти

Имаше три основни фази на проекта, които насърчиха 
редица овцевъди да използват ИКТ в ежедневието си. 
Първата включваше разработка на софтуер и закупува-
не на оборудване за ИТ, както и подбор на овцевъди за 
участие в схемата.

Втората фаза включваше инсталиране на приложения-
та и обучение на овцевъдите. Обучението по основни 
ИТ умения предостави на овцевъдите увереност в ра-
ботата им с ИКТ; след това те получиха пакет за прило-
жение на ИКТ, който бе конкретно съобразен с инди-
видуалните им потребности. Например за производ-
ство на животински продукти (контрол на млякото, 
регистър за новородени животни и др.), техническо и 
икономическо управление, счетоводство, фактурира-
не и др.

Третата фаза се отнасяше до поддържането и монито-
ринга на проекта. Тъй като целта на проекта бе да се 
предостави на овцевъдите възможност да използват 
ИТ в ежедневната си работа, бе също необходимо да се 
осигури обезпечение и поддръжка за инсталираното 
оборудване и в случай на проблеми с ИТ.

За да се гарантира ангажираността на овцевъдите по 
време на целия срок на проекта и след него, всеки овце-
въд трябваше да подпише договор, посочващ задълже-
нията и целта на проекта. Това гарантира, че овцевъдите 
ще усъвършенстват максимално уменията си и пълно-
ценно ще участват в дейностите по проекта, а не само ще 
използват ИТ приложенията като безплатна услуга.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът успешно обучи всичките 22 овцевъди, които 
участваха в използването на ИКТ в района по цел 2 от 
Страната на баските. Всеки овцевъд получи оборудване 
за ИТ и приложения, които да му помогнат да управля-
ва ежедневната си работа. Друга полза на проекта за 
овцевъдите бе, че те подобриха уменията си за работа с 
ИТ и своята компетентност.

ИКТ успешно предоставиха на овцевъдите възможност 
да получат техническа информация за отглеждане на 
овце за добив на мляко, която им позволи да приложат 
системен и непрекъснат мониторинг на данните за по-
лученото мляко и контрол върху възпроизводството.

Работата в мрежа и обменът на опит също бяха призна-
ти за основен резултат от проекта — ИКТ осигуриха по-
ток от информация между овцевъдите и местните 
действащи лица, като групата по „ЛИДЕР+“ улесни рабо-
тата в мрежа чрез организиране на конкретни прояви и 
семинари.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Възникнаха трудности при координирането на множе-
ството различни действащи лица, които участваха в 
проекта. Участниците в проекта винаги бяха положи-
телно настроени, но понякога не искаха да се заемат с 
някои конкретни задачи (като мониторинг и контрол), 
които изискваха по-големи усилия и повече време. 

Имаше и някои проблеми с използването на приложе-
нията за ИТ за отглеждане на овце за производство на 
мляко. След като приключи финансирането на проекта 
бяха наложени промени в националното законодател-
ство и това затрудни осигуряването на по-нататъшно 

          В ъ в е ж д а н е  н а  н о в и  и н ф о р м а ц и о н н и  и  к о м у н и к а ц и о н н и 
т е х н о л о г и и  ( И К Т )  в  п р о и з в о д с т в о т о  н а  о в ч е  м л я к о 
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В ъ в е ж д а н е  н а  н о в и  и н ф о р м а ц и о н н и  и  к о м у н и к а ц и о н н и 
т е х н о л о г и и  ( И К Т )  в  п р о и з в о д с т в о т о  н а  о в ч е  м л я к о 

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ:  ɶ Asociación para el 
Progreso del Desarrollo Rural Mendinet

Лице за контакти:  ɶ Xabier Arruti Olazabal

Адрес:  ɶ La Estacion, S/N., 
Е-01120 Arraia-Maeztu

Телефон:  ɶ +(34-945) 41 03 03

Факс:  ɶ +(34-945) 41 02 52

Електронна поща: ɶ  eayo@mendikoi.net

Интернет страница:  ɶ www.mendikoi.net

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Mendikoi S.A.

Лице за контакти: Iker Bilbao Guerrero ɶ

Адрес: Mendikoi S.A. Arkaute, Е-01192 Gasteiz ɶ

Телефон: +(34-945) 41 03 03 ɶ

Факс: +(34-945) 41 02 52 ɶ

Електронна поща: ibilbao@ikt.es ɶ

Интернет страница: www.mendikoi.net ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Asociación 
para el Progreso del Desarrollo Rural Mendinet“.

финансиране, което да гарантира, че ИТ системите от-
говарят на новите стандарти. Очакваха се повече фи-
нансови средства в края на 2006 г., за да се преодолее 
този проблем.

Някои други проблеми, свързани с ИТ, се появиха по 
време на проекта, като въпроси, свързани със сигур-
ността и защитата от вируси. По-сложни проблеми във 
връзка с ИТ възникнаха при синхронизиране на базата 
данни, заради които овцевъдите не можеха да изпра-
щат данни. Проблеми с ИТ и ИКТ често могат да откажат 
овцевъдите да използват системата. За да се преодолее 
това, бяха провеждани чести срещи с овцевъдите и тех-
ническия персонал, за да се обсъждат и решават всич-
ки възникнали проблеми.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Основното значение на проекта е, че той предостави 
помощ и технология, за да могат овцевъдите ефектив-
но да управляват ежедневната си работа чрез използ-
ване на ИКТ. Преди проекта овцевъдите бяха затрупани 
с множество управленски задачи, което означаваше, че 
имаха по-малко време за други дейности. ИКТ успешно 
премахна бремето от управленски задачи. 

Проектът бе също важен и за координиране на различ-
ните действащи лица в сектора за добив на овче мляко 
и за подобряване на комуникацията между тях, техни-
ческия персонал и асоциациите. 

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна в началото на октомври 2002 г. и при-
ключи в края на юни 2004 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизат на 273 776 EUR, 
които включват 136 888 EUR от ФЕОГА и 136 888 EUR от 
национални публични източници на финансиране.
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 И С П А Н И Я

Кооператив за обучение и занаятчийски услуги

Контекст на проекта
МИГ „Adefo Cinco Villas“ се намира в красив испански 
регион с важни природни характеристики, като земе-
делски, хидроложки, природни и културни ресурси. На-
блюдава се обезлюдяване на някои от по-малките села 
и за младежи и жени е трудно да си намерят работа. 
Районът зависи много от земеделието, но то не е изця-
ло интегрирано в общото му икономическо развитие. 
Има голям потенциал за развитие на агропромишления 
сектор, селския туризъм и услугите в региона.

МИГ откри потенциала на региона в максималното уве-
личаване на някои от уникалните му характеристики, 
за да се насърчи развитието в агропромишления сек-
тор. Тя се фокусира върху подобряването на организа-
цията и участието на заинтересованите лица в местната 
икономика и същевременното укрепване на селскосто-
панската и развъдната дейност в агропромишления 
сектор. Регионът е известен с производството на ка-
чествени местни продукти и по тази причина МИГ из-
бра това за своя приоритетна задача и се зае да помог-
не за развитието на диверсифицирана икономика, като 
в същото време засили позициите на селския туризъм 
и близостта до услуги. 

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът явно прилага интегрирания подход, тъй като 
е част от по-широка стратегия за развитие на селските 
райони в областта, даваща приоритет на проекти, орга-
низирани от жени. Насочен е към една от основните 
цели на региона — да се помогне за увеличаване на 
зае тостта сред жените. Част е от една по-голяма група 

Факти за територията

Население: 28 951 жители ɶ

Площ: 1966 км² ɶ

Гъстота на населението: 15 жители/км² ɶ

Брой общини: 17 ɶ
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проекти, които увеличават стойността на местните про-
дукти, като ги свързват с проекти в областта на туриз-
ма, наследството и околната среда, в които местните 
продукти играят важна роля. Свързан е и с други про-
екти, чиято основна цел е повишаване на качеството на 
живот в селските райони, например предлагане на ус-
луги в селските райони.

Прилага се ясен подход „отдолу нагоре“ в проекта, тъй 
като първоначалната идея е предложена директно от 
жена в селските райони, която решава да използва 
собствения си опит, за да помогне и на други хора чрез 
учебни курсове по занаяти. 

Партньорският подход също бе важен елемент на про-
екта, тъй като МИГ предостави помощ, действия и ре-
шения на организатора на проекта при съмнения и 
трудности. МИГ помогна на организатора на проекта да 
осъществи контакт с основни действащи лица в регио-
на, което несъмнено подобри работата в мрежи и биз-
несвръзките по време на целия проект.

Проектът има новаторски елемент, тъй като неговата 
идея, развитие и резултати са уникални за региона. Но-
ваторството се забелязва и в много аспекти на проекта 
във връзка с кооператива, участието на селските жени 
или творческата дейност при създаване на художестве-
ни и занаятчийски продукти. Налице е и мултиплициращ 
ефект, тъй като обучените жени могат сами да станат 
предприемачи, като използват усвоените нови умения.

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Основната организаторка на проекта е работила в за-
наятчийското производство през последните 30 годи-

ни и живее в селски район — жена с многогодишен 
опит, която предава своите умения и на други хора чрез 
обучение по художествени и занаятчийски дейности. 
Тя е творческа личност и продава повечето от материа-
лите, произведени по време на курсовете на обучение. 
Започва участието си в „ЛИДЕР+“, когато решава да до-
развие бизнеса си, като създаде кооператив, който пря-
ко да се занимава с обучение и продажба на съвремен-
ни занаятчийски продукти в селските райони. 

Самият проект предлага уникални художествени и за-
наятчийски продукти, както и обучение на много селски 
жени. Целта му е участничките в обучението да развият 
умения и техники, както да усъвършенстват предприе-
маческите си възможности и възможностите си за са-
мостоятелна работа. Основната цел на проекта е да по-
добри качеството на живот в района, най-вече на тези, 
които са в най-неравностойно и изолирано положение.

Местната МИГ игра основна роля в проекта и помогна на 
организатора му по време на създаването и реализиране-
то на проекта, като предостави съвети и информация във 
връзка с включването на нови инициативи в бизнеса.

2.   ■ Основни дейнос ти

Осъществиха се различни дейности, включително съз-
даването на кооператив и занаятчийска работилница, 
които бяха съобразени с конкретните нужди на бизне-
са. Това включваше и разделяне на работилницата на 
различни зони, за да се гарантира достатъчно прос-
транство за продажба и представяне на продуктите, 
както и място за масите за целите на обучението, вклю-
чително компютри и материали.

По проекта бе монтирано специално оборудване за 
производство на художествени и занаятчийски проду-

К о о п е р а т и в  з а  о б у ч е н и е  и  з а н а я т ч и й с к и  у с л у г и
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кти, като пещи за керамика и порцелан и електронни 
устройства за рязане и формоване. 

Бе разработен конкретен маркетингов план, за да може 
проектът ефективно да предлага на пазара своите про-
дукти, например чрез интернет страница на проекта, 
каталог, брошури, реклама и др.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът успешно разви бизнес, който създава новатор-
ски и индивидуални произведения на изкуството и заная-
тите във и около региона. Той доведе до най-различни 
резултати, включително участие, мотивиране, социали-
зация и ангажиране на местните жени в пазара на труда 
чрез предоставяне на помощ и обучение по време на 
учебни курсове. Той създаде марка за качество, която 
популяризира местния регион и самия кооператив. Най-
важното е, че спомогна за устойчивото развитие на зае-
тостта при жените в местната общност, като неговата 
школа за обучение е уникална в района на Aragon. 

Кооперативът бе сертифициран от местната админи-
страция в Aragon, което бе голямо постижение за орга-
низатора на проекта. В момента курсовете за обучение 
се предлагат на различни лица, включително на безра-
ботни жени, различни общини и агенции за местно раз-
витие в целия регион.

Голямо разнообразие от занаяти се развива по време 
на процеса на обучение и — благодарение на творче-
ския потенциал на хората — това създаде възможност 
в магазина по проекта да се продават уникални продук-
ти. Някои от продуктите с по-висока художествена 
стойност бяха избрани за участие в международната 
изложба на произведения от кристал в Zaragoza!

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Малко проблеми възникнаха по време на проекта, 
като основните пречки се дължаха на бюрократични-
те процеси при учредяването на кооператива. Други 
трудности включват намирането на ниша на местния 
пазар — занаятчийските продукти се създават по уни-
кален, трудоемък и скъпо струващ начин и затова бе 
необходимо да се гарантира минимален брой продаж-
би, което не винаги е лесно. Но благодарение на съз-
дадените успешни маркетингови техники и ентусиаз-
ма на организатора на проекта и участниците в него 
досега това не е било голяма пречка.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Характерът на „ЛИДЕР+“ позволи на организатора да 
мотивира селските жени, като ги ангажира в дейности 
извън дома, за да увеличи до максимум техния потен-
циал и капацитет. МИГ подкрепи организатора в съз-
даването и реализирането на този новаторски про-
ект.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през ноември 2002 г. и продължи до 
август 2005 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлязоха на 35 708 EUR, 
които включват 5323 EUR от ФЕОГА, 5323 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 25 062 
EUR от частни източници на финансиране.

         К о о п е р а т и в  з а  о б у ч е н и е  и  з а н а я т ч и й с к и  у с л у г и
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Данни за контакти с МИГ
Наименование на МИГ: Asociacion Para El  ɶ
Desarrollo Y Fomento De Las Cinco Villas

Лице за контакти: Maite Gonzalez ɶ

Адрес: Ramon y Cajal 17, Е-50600 Zaragoza ɶ

Телефон: +(34-976) 67 72 72 ɶ

Факс: +(34-976) 67 73 11 ɶ

Електронна поща: adefo@adefo.com ɶ

Данни за контакти с местния  ɶ

оператор
Наименование на организацията: Estudio  ɶ
Gloria, Sdad. Coop.

Лице за контакти: Gloria Barrena ɶ

Адрес: Paseo Del Muro No. 50,  ɶ
E-50600 Ejea De Los Caballeros (Zaragoza)

Телефон: +(34-976) 66 15 46 ɶ

Факс: +(34-976) 66 15 46 ɶ

Електронна поща: gloriabarrena@ ɶ
estudiogloria.com

Интернет страница: www.grisalla.com ɶ

Илюстрациите са предоставени от МИГ „Asociacion 
Para El Desarrollo Y Fomento De Las Cinco Villas“.

К о о п е р а т и в  з а  о б у ч е н и е  и  з а н а я т ч и й с к и  у с л у г и
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 Ш В Е Ц И Я

Д а развием Öster våla

Контекст на проекта
Река Dalälv преминава през региона на МИГ и го обеди-
нява в географски, културен и исторически аспект. Ре-
ката осигурява изобилие от сьомга за риболова и е от 
голямо значение за общността в продължение на мно-
го години. Производството на желязо, сребро и мед 
също е типично за региона, тъй като той се намира в 
централната част на Източна Швеция, район, в който се 
събират границите на четири окръга.

Наскоро броят на работните места спадна рязко в пър-
вичните сектори на икономиката, като металодобив и ле-
совъдство. Също така има малко нови индустриални и 
предприемачески дейности в региона следователно има 
малко нови възможности. Това е основен проблем, като 
се има предвид, че в момента липсват основни индус-
трии. 

Въпреки тези предизвикателства уникалните природ-
ни и културни дадености могат да предоставят на райо-
на богати възможности за социално, икономическо и 
екологично развитие. Точно тези характеристики иска 
да развие местната МИГ и да базира дейността си на 
тях. МИГ също активно се стреми да подкрепи, ангажи-
ра и насърчи проекти, ориентирани към младежта, ко-
ито могат активно да насърчат по-младите членове на 
общността да останат по-дълго в региона и да се уста-
новят в него.

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът е чудесен пример на подхода „отдолу нагоре“. 
Идеята за проекта първоначално е предложена в село-

Факти за територията

Население: 65 000 жители ɶ

Площ: 6700 км² ɶ

Гъстота на населението: 10 жители/км² ɶ

Брой общини: 10  ɶ
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то от местните хора, които са ангажирани с развитието 
на района. Повечето от работата, приложенията и дей-
ностите в рамките на проекта се осъществяват от до-
броволци, които са отработили над шестстотин часа 
без заплащане по време на целия период на проекта. 
Съветът за развитие на Östervåla си сътрудничи с много 
фирми в селото, за да гарантира, че развитието ще има 
ефект за тях и за цялото село.

Базираният на района подход и интегрираният подход 
са в основата на този проект. Основната идея на Съвета 
за развитие на Östervåla е да развие селото и свързаните 
с него райони в няколко различни сектора, които от своя 
страна ще се отразят на всички членове на местната 
общност. Всички аспекти на проекта са взаимно свърза-
ни по някакъв начин, било то в изграждането на нови 
къщи, било то в други дейности, за да може селото да се 
разрасне и така да се привлекат повече хора в района, 
като им се осигурят възможности за работа. Проектът 
постигна следните цели: помогна на фирмите да се раз-
раснат, подобри туристическия пазар, увеличи работата 
в мрежи и комуникационните средства в компаниите и 
помогна на младежите в областта на предприемачество-
то и образованието. Всички тези дейности заедно помог-
наха за постигане на устойчивост на бъдещото развитие 
и предлаганите в района услуги.

Явно предимство на проекта бе тясното сътрудничест-
во с МИГ „Nedre Dalälven“. Тази МИГ предостави добри 
услуги с минимална бюрокрация; тя действа ефективно 
и предложи на разположение на проекта богатство от 
знания. Конкретният метод на работа с МИГ бе много 
важен в стратегията за развитие на Östervåla.

Проектът бе реализиран по новаторски начин, като се 
създаде една цялостна представа за развитието на село 
Östervåla чрез разнообразни дейности и услуги. Рабо-
тата по развитие на Östervåla несъмнено ще продължи 
и в бъдеще, тъй като нейните приоритети и практики се 
коренят в селския живот и неговите жители. Това не е 
краткосрочен проект, а един дългосрочен процес, кой-
то ще донесе големи ползи на района и в бъдеще.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Реално историята на проекта започва още през 1998 г., 
когато се създава Съветът за развитие на Östervåla с цел 

да се развие селото чрез насърчаване на фирмите, кому-
никациите, жилищното строителство, услугите и туриз-
ма. Основната роля на Съвета за развитие на Östervåla е 
да се усъвършенства икономическото и общественото 
развитие чрез разнообразни дейности, които да предос-
тавят помощ и подкрепа на местната общност. „ЛИДЕР+“ 
се ангажира в работата на съвета в началото на 2003 г., 
когато бе осъществено предварително проучване на 
местните фирми, жители и хората, които са се премести-
ли в региона или са го напуснали. Тази информация бе 
използвана като база за основните дейности по проекта, 
който „ЛИДЕР+“ изцяло подкрепи.

По време на периода на предварителното проучване 
ангажираността и участието на местното население се 
увеличи, след като то научи за основните цели на про-
екта, а това доведе и до съфинансиране от страна на 
партньори. Основните цели на проекта бяха следните:
a) да се създадат по-добри условия за фирмите, за да 

се насърчи създаването на нови фирми и развитие-
то на нови дейности на местния пазар;

б) да се насърчи предприемачеството сред местното 
население и по-младите жители на Östervåla;

в) да се създадат нови компании и да се улесни проце-
сът на преместване на фирми в селото;

г) да се създадат нови възможности за работа в нови и 
съществуващи компании;

д) да се популяризира регионът и да се насърчат хора-
та да се преместят в Östervåla или да го посетят, като 
се предложат повече възможности за туризъм и 
бизнес.

2.   ■ Основни дейнос ти

Проектът реализира няколко дейности, за да постигне 
основните си цели. Той създаде местна търговска мар-
ка за региона, която се признава на по-широко нацио-
нално равнище, като това включи и създаване на нови 

Д а  р а з в и е м  Ö s t e r v å l a
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табели за посрещане на гости, които бяха поставени 
около селото. Местната търговска марка се базира на 
символа на един стол, който е свързан с двестагодиш-
ната традиция за производство на столове в района. 

Проектът си сътрудничи и с местното училище в 
Östervåla, за да се включат уроци по предприемачество 
в учебните планове и да се предложат на учениците 
схеми за обучение, които да насърчат участието им в 
предприемачески дейности и в местни компании.

Проектът си сътрудничи успешно с местната фирма 
„Zetterbergs“, за която работят над сто и седемдесет 
души от селото. Това бе от полза не само за проекта, но 
и за „Zetterbergs“, тъй като осигури на фирмата работа 
чрез учебните дейности и семинари за стажанти.

Местните условия за фирмите се подобриха чрез оси-
гуряване на възможности за създаване на мрежи за 
бизнесмените чрез специално организирани за тях 
прояви. Новите мрежи успяха да улеснят контактите 
между местни лица, да предоставят информация за 
икономиката и пазара на труда, да насърчат създаване-
то на нови възможности за работа и да установят нуж-
дите от умения и обучение.

Други дейности, които проектът подкрепи, включваха: на-
сърчаване на строителството на нови къщи и апартамен-
ти в селото, развитие на местното училище и предлагани-
те от него услуги и развитие на туристическите обекти, 
включително възстановяване на езерото Tämnaren. 

Целта на проекта е да насърчи всяка година в селото да 
се заселват нови петнадесет души. Като осигурява и 
усъвършенства различни услуги, фирми, възможности 
за работа и мрежи в района проектът успя да постигне 
огромно подобрение на социалното, икономическо и 
екологично развитие на селото, като така го превърна в 
привлекателно място за работа и живот. 

3.   ■ Конкретни ре зултати

Огромният диапазон дейности по проекта създаде мно-
жество резултати и подобрения за селото. Например 
учениците, които изучаваха предприемачество в учили-
ще, изявиха желание да създадат собствени фирми. В 
региона бяха привлечени нови фирми и в Östervåla се 
установиха най-различни компании — консултантски 
фирми, фирми за информационни технологии, селско 
стопанство, индустриални предприятия, както и фирми 
в социалния и туристически сектор. Този напредък пред-
ставлява успех не само за селото, но и за целия регион.

Подобриха се и мрежите между местни жители и фир-
ми, като все повече местни жители започнаха да си съ-
трудничат помежду си. Това бе полезно и за обмена на 
най-добри практики и ноу-хау в общността и между 
фирмите.

Местното население приветства подобренията, постиг-
нати от „ЛИДЕР+“ в селото, което насърчи по-активното 

участие на общността и по-нататъшното развитие. Бла-
годарение на диапазона от продукти и услуги, предла-
гани от проекта, той спечели наградата за проект на 
годината по „ЛИДЕР“ през 2005 г., връчена от шведското 
представителство на „ЛИДЕР+“.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

В най-общи линии проектът не се сблъска със същест-
вени проблеми, като проблемен се оказа единствено 
начинът на получаване на средства по „ЛИДЕР+“, т.е. 
проектът може да получи финансиране едва след осъ-
ществяване на дейността по проекта. Затова организа-
торите на проекта трябваше да вземат банкови заеми.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ изигра много важна роля в проекта благо-
дарение на предоставеното финансиране и методика, 
тъй като изигра ролята на катализатор за изграждане 
на сътрудничество и за развитието в Östervåla. Разви-
тието на селото започна и преди намесата на „ЛИДЕР+“. 
Но „ЛИДЕР+“ направи дейността по-целенасочена и 
структурирана, което доведе до по-добри резултати. 
Една от основните силни страни на подхода на „ЛИ-
ДЕР+“ е, че той насърчи създаването на мрежи; по-го-
лемите компании предоставиха съвети на по-малките 
компании, което доведе до обмен на много опит и по-
знания. Благодарение на „ЛИДЕР+“ проектът създаде 
различни полезни съоръжения в селото и предостави 
на Съвета за развитие на Östervåla ресурси за конкрет-
на работа с цел системно развитие.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през април 2004 г. и продължи до 
края на декември 2006 г.

Д а  р а з в и е м  Ö s t e r v å l a
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7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта беше 133 333 EUR, които 
включват 26 667 EUR от ФЕОГА, 40 000 EUR от национал-
ни публични източници на финансиране и 66 667 EUR 
от частни източници на финансиране.

Данни за контакти с МИГ

Наименование на МИГ: Leader+ Nedre Dalälven ɶ

Лице за контакти: Kalle Hedin ɶ

Адрес: S-81021 Gysinge ɶ

Телефон: +(46-291) 211 80 ɶ

Факс : +(46-291) 211 81 ɶ

Електронна поща: info@nedredalalven.se ɶ

Интернет страница: www.leader- ɶ
nedredalalven.org

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията: Östervåla  ɶ
Development Council

Лице за контакти: Kiell Tofters ɶ

Адрес: Bragdebo Gård, S-74046 Östervåla ɶ

Телефон: +(46-292) 100 77 ɶ

Факс: +(46-292) 100 79 ɶ

Електронна поща: kiell@tofters.net ɶ

Интернет страница:  ɶ www.ostervala.com

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„ Leader+ Nedre Dalälven“.

Д а  р а з в и е м  Ö s t e r v å l a
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 О Б Е Д И Н Е Н О Т О  К Р А Л С Т В О

An Dealbh M òr — „Ц ялата к артина”

Контекст на проекта
МИГ „Western Isles, Skye и Lochalsh“ обхваща няколко жи-
вописни и отдалечени острови, дванадесет от тях населе-
ни, които се простират от север на юг приблизително пет-
десет и пет километра на запад от шотландското крайбре-
жие. Теренът се характеризира с разнообразие от плани-
ни и пясъчни равнини (плодородни пасища), торфени 
блата и езера със сравнително малки площи от плодород-
ни почви. Типични за земеделската структура са малките 
селскостопански парцели и общинските пасбища. 

Туризмът играе важна роля в местната икономика, на-
ред с първичните дейности, най-вече риболов, рибар-
ници и обработка на риба. Високите транспортни раз-
ходи изострят икономическите проблеми и пречат на 
развитието.

Общата цел на МИГ е да създаде и представи новатор-
ски подходи за развитието на селските райони, които 
да насърчат устойчиво икономическо, екологично и 
социално развитие на Western Isles, Skye и Lochalsh.

Защо този проект е добра 
практика? 
Проектът отговаря на много аспекти от стратегията на 
„ЛИДЕР+“. На практика идеята за проекта възникна на-
истина „отдолу нагоре“, тъй като бе предложена от гру-
па местни деца и художници, които искаха да намерят 
решение на проблема, свързан с недостига от умения и 
услуги в тяхната училищна общност.

Основната идея на проекта прилага подхода, основан 
на района, тъй като проектът дава възможност на деца-
та да научат за историята и културата на остров Skye, 
като се запознаят с природното и културно наследство. 

Факти за територията

Население: 39 600 жители ɶ

Площ: 8506 км² ɶ

Гъстота на населението: 7 жители/км² ɶ

Брой общини: не е посочен ɶ
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A n  D e a l b h  M ò r  —  T h e  b i g  p i c t u r e

Проектът отчита разнообразието на уникалната при-
родна среда на района и отчита значението на местния 
език, култура и идентичност. Той успя да осигури дос-
тъп до висококачествени умения и опит в един перифе-
рен селски район.

Проектът е изключително новаторски, тъй като разра-
боти нови начини за ангажиране на младежта, като обе-
дини практически и творчески умения с цел да научи 
децата да вземат решения, да планират и управляват 
амбициозни проекти. 

Докато проектът сам по себе си стимулира стопанската 
дейност, неговата концепция и послания ще продължат 
да вдъхновяват проекти с подобен характер и да на-
сърчават други училища да се възползват от уменията 
и познанието в местните общности и околности, като в 
същото време подобряват обучението на децата и на-
сърчават предприемаческите амбиции на техните учи-
тели. Различните умения, усвоени чрез този проект, не-
съмнено ще разширят перспективите на децата на ра-
нен етап и ще подобрят техните социални, образова-
телни и житейски умения.

Описание на проекта

1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

Това е проект, който въведе обучение по нови худо-
жествени и езикови умения в едно малко начално учи-
лище на остров Skye с цел да допълни и доразвие съ-
ществуващите ограничени ресурси.

„An Dealbh Mòr“ на шотландски келтски език означава 
„Цялата картина“. Първоначалната идея за проекта се 
роди, за да се запознаят учениците с тяхното културно на-
следство и келтски език. Целта му е да развие уменията на 
децата по рисуване, танци и музика и същевременно да 
подобри познанията им за местната природа и култура.

Проектът се базира на идеята на местен родител и ху-
дожник, Julie Brook, която разбира, че децата не получа-
ват обучение по основни рисувателни умения в начал-
ното училище. Идеята  и е активно да се ангажират уче-
ниците да създават и да участват в публични предста-
вления, които описват геологически явления, станали 
на остров Skye. 

Това води до създаването на групата „Lasair Ealain“ (гру-
па от деца на десет и единадесет години от Начално 
училище Sleat на остров Skye), чиято основна цел е да 
се реализират различни идеи за амбициозни художест-
вени проекти. Проектът се реализира с цел децата да 
усвоят основни рисувателни умения и да се запознаят с 
природната и културна среда, да се изгради капацитет 
(за развитие на проекти или комуникационни умения) 
и да се усъвършенстват сръчността и дарбите на деца-
та. За първи път подобен проект се реализира в селска 
среда в региона.

2.   ■ Основни дейнос ти

Учениците участваха в часове по рисуване из различни 
местности на острова. Преди да тръгнат на експедиции, 
децата получаваха указания и качествени материали за 
рисуване, като въглен, скицници, акварели, меки моли-
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ви и др. Децата бяха обучавани на рисувателни умения 
и насърчавани от местни художници (на келтски и на 
английски) да изучават местната природа и да я изо-
бразят на хартия така, както те я виждат. После децата 
работеха върху скиците си в училище.

На следващия етап скиците творчески бяха обединени 
на гигантска постелка за под; така се създаде огромна 

рисунка, която можеше да покрие пода на столовата в 
местния келтски колеж!

Освен чрез усъвършенстване на рисувателните им уме-
ния възможностите на децата се развиха и чрез занима-
ния по танци, музика, сценография и сценично осветле-
ние, както и чрез обучение по финансови и логистични 
въпроси, свързани с постановки и представления.

Крайният резултат бе създаването на гигантска пъстра 
постелка, която се използва като фон за публични пред-
ставления, и през март 2006 г. децата приложиха на прак-
тика усвоените музикални, танцови и други артистични 
умения, като изнесоха четири представления пред други 
училища в региона и пред широката общественост, 
с които разказаха за историята на остров Skye.

Дейностите по проекта бяха снимани с камера по вре-
ме на целия проект и така бе създаден документален 
филм на келтски език, който бе излъчен два пъти по BBC 
Scotland. Гигантската рисунка бе предоставена на келт-
ския колеж (Sabhal Mor Ostaig) и групата обмисля какво 
да бъде окончателното  и предназначение.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Както групата „Lasair Ealain“, така и всички други учени-
ци и учители от начално училище Sleet имаха полза от 
проекта. Учителите и реализаторите на проекта видяха, 
че за децата имаше и много допълнителни ползи, като 
речеви и изразни умения и по-богат речник, по-голяма 
увереност и по-добро разбиране на изкуствата.

Проектът приложи подхода „отдолу нагоре“ за новатор-
ско развитие на уменията в общността и използва нови 
начини за ангажиране на млади хора и възрастни, сред 
които учители и училищни служители, в творчески дей-
ности, визуални и сценични изкуства. Децата се научи-
ха да обясняват връзките между образното и абстракт-

         A n  D e a l b h  M ò r  —  „ Ц я л а т а  к а р т и н а ”
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ното изкуство, което им помогна да развият и други 
логистични умения. В по-широк аспект проектът анга-
жира много представители на местната общност и ги 
запозна с местната природа и култура.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Реализиралата проекта група „Lasair Ealain“ действител-
но се сблъска с някои проблеми, главно във връзка с 
възрастта на членовете на групата. Тъй като групата 
включваше деца, за тях бе трудно да си открият банко-
ва сметка и да кандидатстват за финансиране. Този въ-
прос бе решен, като групата привлече помощта на слу-
жителите в училището. Други пречки бяха свързани с 
ограниченията, наложени от учебната програма, както 
и с факта, че малките деца са с по-ограничени познания 
и лесно се разсейват, заради което процесът на разви-
тие на проекта се оказа по-дълъг от очакваното. Под-
крепата на голям брой възрастни доброволци, възпи-
татели от детски градини, учители и училищни служите-
ли даде възможност за разпределяне на работата, кое-
то също помогна на децата. Но всички проблеми, въз-
никнали по време на проекта, изглеждаха нищожни на 
фона на огромното удовлетворение на децата, които се 
чувстваха по-способни и по-самостоятелни.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

„ЛИДЕР+“ осигури за участниците достъп до качестве-
ни художествени средства, оборудване, външни ресур-
си и обучение. Без подкрепата на „ЛИДЕР+“ проектът 
щеше да се ограничи до училищните сгради, ресурси и 
часове, което би намалило срока, мащабите и качество-
то на проекта, а достъпът до по-широката обществе-
ност и другите училища щеше да е значително ограни-
чен. „ЛИДЕР+“ даде възможност на децата да научат за 
историята и културата на острова, докато изследваха 
природата му.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът започна през март 2005 г. и продължи цяла 
година, като завърши в началото на април 2006 г.

7.   ■ Бюд жет

Общите разходи по проекта възлизаха на 108 454 EUR и 
включваха 52 459 EUR от ФЕОГА, 36 470 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 19 525 
EUR от частни източници на финансиране.
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? ? ?

Данни за контакт с МИГ

Наименование на МИГ: Western Isles,  ɶ
Syke and Lochalsh

Лице за контакти: Claire Hannah & Rona  ɶ
MacLeod

Адрес: Western Isles Enterprise Company,  ɶ
9 James Street, HS1 2QN, Stornoway, 
Scotland, UK

Телефон: +(44-1851) 70 37 03 ɶ

Факс: +(44-1851) 70 41 30 ɶ

Електронна поща: r.macleod@hient.co.uk;  ɶ
claire.hannah@hient.co.uk 

 Интернет страница: www.wisl.org.uk ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организацията:  ɶ
Lasair Ealain

Лице за контакти: Julie Brook ɶ

Адрес: Ostaig Sleat, IV44 8RQ, Isle of Skye,  ɶ
Scotland, UK

Телефон: +(44-1471) 84 42 35 ɶ

Електронна поща: juliebrook@btinternet.com ɶ

Интернетадрес:  ɶ
www.wisl.org.uk/an-dealbh-mor.html

Илюстрациите са предоставени от Julie Brookh

         A n  D e a l b h  M ò r  —  „ Ц я л а т а  к а р т и н а ”
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 О Б Е Д И Н Е Н О Т О  К Р А Л С Т В О

Цент ър за ус тойчива храните лно-вк усова 
промишленос т и  земеде лие

Контекст на проекта

Над 80 % от района на МИГ „Wealden and Rother“ (WARR) 
попадат в местността с изключителна природна красо-
та High Weald в Югоизточна Англия, която обхваща зна-
чителни природни и културни ресурси, най-вече голе-
ми площи полуестествени гори. Районът има разно-
образна земна повърхност — в по-голямата си част 
нискокачествени почви, малки неравномерни земе-
делски парцели, малки горички, стари селскостопански 
залесени площи и живи плетове.

МИГ се намира в район с активна селскостопанска дей-
ност, където целта  и е да създаде баланс между запаз-
ването на изключителната природна красота и постига-
нето на устойчив икономически растеж. Общо възприе-
то е схващането, че районът е богат, но тази представа 
често прикрива райони с изключителна бедност и не-
доимък и то най-вече в области, засягащи млади хора.

Защо този проект е добра 
практика?
Подходът „отдолу нагоре“ бе основен елемент на про-
екта и бе използван от Центъра за устойчива хранител-
но-вкусова промишленост и земеделие (SFFC), както 
при разработката на проекта, така и при реализацията 
му, която все още продължава. Благодарение на гъвка-
вата реализация на проекта (като специалните курсове 
за обучение, консултантска помощ, маркетингови схе-
ми и др.) съдържанието му бе точно съобразено с нуж-
дите на селската общност, за които той е предназначен. 
Широкият характер на проекта го прави всеобхватен и 

Факти за територията

Население: 89 700 жители ɶ

Площ: 820 км² ɶ

Гъстота на населението: 109 жители/км² ɶ

Брой общини: не е посочен ɶ
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полезен за различни сектори на общността, като фир-
ми, работници, общности с ниски доходи, млади хора и 
фирми, ръководени от жени.

SFFC е новаторски проект, тъй като предоставя местна 
информация и консултации на местни фирми. Сред 
най-новаторските характеристики на проекта са орга-
низираните от него специализирани курсове, подгот-
вени специално в отговор на потребностите на местни 
селски стопани, програмите за практически умения, па-
кетите за допълнителна помощ, като непрекъснати 
консултации и обучение, екологично устойчиви прак-
тики за обучение и консултации, създаване на мрежи и 
сътрудничество, като се подпомагат нови инициативи 
за кооперативи сред селски стопани и производители, 
популяризиране на местните продукти и осъществява-
не на връзка между производители и фирми за търго-
вия на дребно. Предлаганите услуги и механизми за 
подкрепа определено са голямо постижение на проек-
та, тъй като той откликна на много различни потребно-
сти и изисквания на местната общност.

 Имаше много възможности за създаване на мрежи и 
сътрудничество и те са много важни за реализирането 
на проекта. Той успя да създаде регионална мрежа от 
опитни селски стопани, за да могат те взаимно да обме-
нят опит и успешни практики. Така селските стопани 
можеха да разчитат на повече подкрепа и да обменят 
информация за умения и схеми за кооперативно про-
изводство и маркетинг. Съвместната работа между 
партньорите по проекта също бе много важна, тъй като 
тя комбинира традиционно земеделие, селскостопан-
ско образование и опит с подход, който се ръководи от 

интересите на общността и е свързан с такива по-широ-
ки аспекти, като здравеопазване, социална маргинали-
зация и достъп до местната продукция.

Силното партньорство между организаторите на про-
екта създаде ефикасни методи на работа по време на 
проекта, по който работеха двама основни партньори: 
Common Cause Cooperative Ltd, организация с идеална 
цел, която подпомага връзките между местните произ-
водители на храни и потребителите, околната среда и 
местната икономика, и Plumpton College, образовате-
лен колеж с многогодишен опит в областта на образо-
ванието, обучението и практическите въпроси на сел-
ското стопанство. Тези партньори, заедно с местната 
МИГ, обединиха уменията, познанията и възможности-
те си, за да предоставят богатия си опит в полза на сел-
ските стопани.

Успехът на SFFC доведе до кандидатстване за ново фи-
нансиране и сега проектът е достатъчно самостояте-
лен, за да може да гарантира, че дейностите по него 
ще продължат и след прекратяване на помощта по 
„ЛИДЕР+“. Проектът подкрепи и увеличи социалната, 
икономическа и екологична устойчивост на района 
чрез насърчаване на селскостопански практики и 
местни маркетингови стратегии, които са съобразени 
с околната среда, финансово устойчиви и достъпни за 
местното население. Освен това центърът изгради до-
пълнителни постройки, които използват ресурси от 
стопанството, включващи схеми за възобновяема 
енергия. Те от своя страна се използват като практичес-
ка демонстрация и модел за други стопанства в райо-
на. 
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Проектът включва много от характеристиките на „ЛИ-
ДЕР+“ и действително представлява интегриран нова-
торски проект! 

Описание на проекта
1.   ■ Кратк а ис тория на проек та

SFFC е проект, който подпомага и координира развитието 
на устойчиво земеделие и устойчиви местни хранителни 
връзки в региона на WARR по „ЛИДЕР+“. Проектът се разви 
след 18-месечна фаза на задълбочени проучвания и кон-
султации относно потребностите на една конкретна общ-
ност от производители на храни и селски стопани в райо-
на на „ЛИДЕР+“. Това проучване бе реализирано от местна 
организация (по проекта OATES) със значителен опит в 
дейности за подпомагане на устойчиви хранителни систе-
ми в района, която си партнира със земеделски колеж със 
здрави корени в местната земеделска общност. Проучва-
нето установи някои пропуски в процеса на предоставяне 
на местна информация, консултации, обучение, мрежи и 
маркетинг на селските стопани.

След първоначалното проучване „ЛИДЕР+“ се зае да 
работи по установените теми чрез създаване на проек-
та SFFC. Центърът прие два основни подхода с цел да:
а) помогне на селски стопани да увеличат доходите си 

чрез диверсификация, преработка, управление на 
околната среда и местен маркетинг;

б) стимулира търсенето и достъпа до местна продук-
ция в региона.

Проектът има много конкретни цели, които включват: 
да се подкрепи и насърчи активна и устойчива селска 
икономика, да се увеличи икономическият оборот на 
земеделски фирми чрез диверсификация, да се под-
крепят и усъвършенстват ландшафтът и биоразнообра-
зието, да се намалят разстоянията при транспорт на 
храни, да се подобри достъпът до местни, пресни, здра-
вословни продукти и да се стимулира по-широко учас-
тие в обучението и образованието.

2.   ■ Основни дейнос ти

Основната роля на SFFC е да предостави централен ко-
ординационен център за устойчиво земеделие в регио-
на на WARR по „ЛИДЕР+“. Персоналът на центъра се със-
тои от координатор на пълен работен ден, координатор 
за консултации и обучение на непълен работен ден и 
служител за предоставяне на информация. Центърът 
предлага различни дейности на селскостопански фир-
ми, включително обучение, семинари, индивидуални 
консултации и демонстрации, като всички те са специ-
ално разработени за местни нужди.

Той успешно обедини земеделски производители чрез 
дейности за работа в мрежа, които позволиха на хората 
да се срещат и обменят информация и опит и да обсъж-
дат възможности за съвместна работа и сътрудничество. 
Друга важна отличителна характеристика на проекта е, 
че стопанството е разположено в биологично земедел-
ско стопанство, което поддържа няколко местообитания 
на дивата природа. То разполага с различни учебни съо-
ръжения, като нагряване на биомаса, използване на 
дъждовна вода и „тръстикови рогозки“, като всички те 

Ц е н т ъ р  з а  у с т о й ч и в а  х р а н и т е л н о - в к у с о в а 
п р о м и ш л е н о с т  и  з е м е д е л и е
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използват съществуващи в стопанството ресурси и на-
маляват въздействието върху околната среда — това е 
чудесен пример за посетителите в стопанството.

Други дейности по проекта включват създаване на ре-
кламни материали, като интернет страница на проекта, 
бюлетини, брошури, реклами и статии за селскостопан-
ски списания.

3.   ■ Конкретни ре зултати

Проектът имаше голям успех и дори надхвърли първо-
началните очаквания. Той успешно създаде нова услуга 
за консултации и обучение и помогна на сто шестдесет 
и шест земеделски производители, които използваха 
центъра като първо място за контакти. Голям брой 
местни земеделски производители получиха помощ 
под формата на консултации, обучение и посещения, 
като успешно бяха създадени осем мрежи на местни 
производители. По-младите членове на общността 
също бяха активно ангажирани по проекта, като едина-
десет младежи/безработни получиха селскостопанско 
обучение. В резултат на обучението и консултациите, 
предоставени от центъра, двадесет и четири стопан-
ства въведоха алтернативни дейности, седемнадесет 
местни производители участваха в местни мрежи и 
бяха създадени четири нови пазарни обекта. Резулта-
тите от проекта са ясен пример за някои от неговите 
постижения, а центърът в момента продължава да по-
мага на земеделски производители и местното населе-
ние в селския район.

4.   ■ Възникна ли проблеми/поуки

Не се появиха реални проблеми по време на реализи-
рането на проекта. Организаторите на проекта се нау-
чиха как да създават курсове и програми за обучение в 
съответствие с потребностите и търсенето. Така проек-
тът бе полезен за широк кръг лица: за селскостопански 
фирми и местни организации, за млади хора, за работе-
щи и безработни.

5.   ■ Добавена с тойнос т на проек та, 
 осиг урена от  „ЛИДЕР+“

Реалната добавена стойност на SFFC е, че той се смята 
за образцов проект и е полезен за участниците в сел-
ската икономика. Той очевидно е насочен към някои от 
основните приоритети на „ЛИДЕР+“ и успешно допри-
несе за устойчивостта на селските фирми. Без подкре-
пата на „ЛИДЕР+“ проектът нямаше да може да започне 
и затова „ЛИДЕР+“ наистина бе от основно значение 
при подпомагане на местната земеделска общност в 
Югоизточна Англия.

6. ■ 	Продъ лжите лнос т

Проектът продължи две години с подкрепа от  
„ЛИДЕР+“ — от април 2003 г. до края на март 2005 г. Той 
получи достатъчно финансиране, което гарантира, че 
дейностите по него ще продължат и след края на фи-
нансирането по „ЛИДЕР+“.

7.   ■ Бюд жет

Общият бюджет по проекта бе 318 986 EUR, които 
включваха 154 810 EUR от ФЕОГА, 112 030 EUR от нацио-
нални публични източници на финансиране и 52 146 
EUR от частни източници на финансиране.
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Данни за контакти с МИГ 

Наименование на МИГ: Wealden and Rother  ɶ

Лице за контакти: Anne Crone ɶ

Адрес: 5 Red Barn Mews, High Street, Battle TN33  ɶ
OAG, England, UK 

Телефон: +(44-1424) 78 74 00  ɶ

Факс: +(44-1424) 78 74 05  ɶ

Електронна поща: info@warrpartnership.org.uk,  ɶ

Интернет страница: www.warrpartnership.org.uk ɶ

Данни за контакти с местния 
оператор

Наименование на организация:  ɶ
Common Cause Cooperative 
Ltd and Plumpton Col lege

Лице за контак ти:  Topsy Jewel l ɶ

А дрес:  Nether f ield  Place Farm,  ɶ
Nether f ield,  TN33 9PY;  England,  UK

Те ле фон:  +(44-1424)  77 56 15  ɶ

Е лек тронна поща:  ɶ
topsy@thenether f ieldcentre.co.uk

Интернет с траница:  w w w. ɶ
thenether f ieldcentre.co.uk

Илюстрациите са предоставени от МИГ 
„Wealden and Rother“. 
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Много допълнителна информация за „ЛИДЕР+“, както и за редица полезни полезни 
интерактивни инструменти, има също на интернет страницата на „ЛИДЕР+“:

http://ec.europa.eu/leaderplus
На тази страница ще намерите и базата данни с добри практики, от която бяха 
подбрани най-добрите практики, включени в тази публикация. Също ще можете 
да прочетете и поръчате първото издание на подбраните най-добри практики, 
както и списанията Leader+	Magazine.
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1 • 2005

Leader+
Magazine

European Commission

2004-1672-leaderplus1-2005.indd   1 27/6/07   16:12:55

SPECIAL FOCUS 
Adding value 
to local products  

EN
3 • 2005

European Commission

2004-1672-leaderplus3-2005.indd   1 27/6/07   16:14:57

SPECIAL FOCUS 
Making the best use 
of natural and cultural 
resources  

EN
4 • 2006

European Commission

SPECIAL FOCUS 
Innovation in Leader+  

EN
5 • 2006

European Commission

Leaderplus5.indd   1 27/6/07   16:20:59

EN
6 • 2006

SPECIAL FOCUS 
The future of Leader  

European Commission

Leaderplus6.indd   1 27/6/07   16:19:04



Избраните най-добри практики по „ЛИДЕР+“ се	публикуват	от	Обсерваторията	на	сел-
ските райони.

„ЛИДЕР“ („Връзки между дейностите за развитие на икономиката на селските райони“) е 
инициатива	на	Общността,	създадена	от	Европейската	комисия	и	координирана	от	нейна-
та	Генерална	дирекция	„Земеделие	и	развитие	на	селските	райони“	(отдел	F.3).	Съдържание-
то	на	настоящата	публикация	не	отразява	непременно	становищата	на	институциите	на	
Европейския	съюз.	

Редакционен съвет: Европейска	обсерватория	на	селските	райони	

Юридически отговорно лице: Josefine	Loriz-Hoffmann,	Европейска	комисия,	ГД	„Земеде-
лие	и	развитие	на	селските	райони“,	отдел	F.3,	130	rue	de	la	Loi,	B-1040	Brussels	

Илюстрациите са	предоставени	от	местните	инициативни	групи	(МИГ).

Снимката на корицата е	предоставена	от	МИГ	„Alto	Casertano“

Избраните най-добри практики по „ЛИДЕР+“ се	публикуват	на	двадесет	и	два	официал-
ни	езика	на	Европейския	съюз	с	тираж	от	41	125	копия.	

За допълнителна информация: Leader+ Contact Point, Rue	du	Marteau	81,	B-1000	Brussels.	
тeл:	+(32-2)	235	20	20;	факс:	+(32-2)	280	04	38;	електронна	поща:	contact.point@Leaderplus.
org 

Интернет: http://ec.europa.eu/leaderplus

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

Ръкописът	е	завършен	през	юни	2007	г.

Printed in Italy 

ОтпечатанО на неОбрабОтена с хлОр хартия

За допълнителни поръчки на настоящата публикация

моля	изпратете	електронно писмо	на	AGRI-LEADERPLUS-PUBLICATIONS@ec.europa.eu. 

BG
7 • 2007

СПЕЦИАЛЕН АКЦЕНТ 
Работа в мрежа в ЛИДЕР+

Европейска комисия

KF-A
F-07-007-BG

-C

ISSN 1830-7647

Название: 
ЛИДЕР („Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони“)

Вид програма: 
инициатива на Общността 

Целеви области: 
ЛИДЕР+ е структурирана около три  дейности (Actions): 
•  Дейност 1 — Подкрепа за интегрирани стратегии за териториално развитие с пилотен 

характер, основани на подхода от долу нагоре. 
• Дейност 2 — Подкрепа за сътрудничеството между селските територии. 
• Дейност 3 — Работа в мрежа.

Приоритетни стратегически теми: 
Приоритетните теми за  ЛИДЕР+, определени от Комисията, са: 
•  най-добро оползотворяване на природните и културни ресурси, включително повишаване 

на стойността на забележителностите;
• подобряване на качеството на живот в селските райони;
•  добавяне на стойност към местните продукти, по-конкретно чрез улесняване на достъпа 

до пазарите на малки производствени звена чрез колективни действия; 
•  използване на ново ноу-хау и на нови технологии за повишаване на конкуренто-

способността  на продуктите и услугите в селските райони.
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Наименование:
ЛИДЕР („Links between Actions for the Development of the Rural Economy“, т.е. „Връзки между 
дейностите за развитие на икономиката на селските райони“)

Вид на програмата:
инициатива на Общността

Целеви области:
„ЛИДЕР+“ е структуриран около три дейности: 
•	 Дейност	1	—	Подкрепа	на	пилотни	стратегии	за	интегрирано	териториално	развитие,	ос-

новани	на	подхода	„отдолу-нагоре“.	
•	 Дейност	2	—	Подкрепа	за	сътрудничеството	между	територии	от	селски	тип.
•	 Дейност	3	—	Работа	в	мрежа.

Приоритетни стратегически теми: 
Приоритетните	теми	за	„ЛИДЕР+“,	формулирани	от	Комисията,	са:
•	 Оптимално	използване	на	природните	и	културните	ресурси,	включително	повишаване	

стойността на обектите;
•	 Подобряване	качеството	на	живот	в	селските	райони;
•	 Добавяне	на	стойност	към	местните	продукти,	по-специално	чрез	улесняване	на	достъпа	

до	пазарите	за	малки	производствени	единици	чрез	колективни	дейности;
•	 Използването	на	ново	ноу-хау	и	нови	технологии	за	подобряване	на	конкурентоспособ-

ността	на	продуктите	и	услугите	в	селските	райони.

Бенефициенти и отговарящи на изискванията проекти: 
Финансова	помощ	по	„ЛИДЕР+“	се	отпуска	на	партньорства,	местни	инициативни	групи	(МИГ),	
излъчени	от	публичния	и	частния	сектор,	както	и	от	сектора	с	нестопанска	цел	за	изпълнение-
то	на	програми	за	местно	развитие	на	съответните	територии.	„ЛИДЕР+“	е	предназначен	да	
помогне	на	участниците	от	селските	райони	да	се	съобразяват	с	дългосрочния	потенциал	на	
региона	си.	Тази	инициатива	насърчава	изпълнението	на	интегрирани,	висококачествени	и	
оригинални	стратегии	за	устойчиво	развитие,	както	и	за	национално	и	транснационално	съ-
трудничество.	За	да	може	ресурсите	на	Общността	да	бъдат	съсредоточени	върху	най-обе-
щаващите	местни	стратегии	и	за	да	им	се	даде	максимално	предимство,	финансирането	се	
отпуска	по	селективен	подход	само	на	ограничен	брой	територии	от	селски	тип.	Селекцион-
ната	процедура	е	открита	и	стриктна.	

В	рамките	на	всяка	програма	за	местно	развитие	могат	да	бъдат	финансирани	отделни	про-
екти,	които	се	вписват	в	местната	стратегия.	Всички	проекти,	отговарящи	на	изискванията	за	
финансиране	от	Европейския	фонд	за	ориентиране	и	гарантиране	на	земеделието	(ФЕОГА),	
Европейския	фонд	за	регионално	развитие	(ЕФРР)	и	Европейския	социален	фонд	(ЕСФ),	са	
приемливи	по	„ЛИДЕР+“.

На	 равнището	 за	 вземане	 на	 решения	 в	МИГ	 икономическите	 и	 социалните	 партньори	 и	
сдружения	трябва	да	съставляват	най-малко	50	процента	от	местното	партньорство.

Срок на програмата:
2000—2006	г.

Безвъзмездна помощ от Общността:
Общият	бюджет	за	програмите	е	5046,5	милиона	EUR,	от	които	2106,3	милиона	(2143,	5	милио-
на	EUR	след	средносрочната	индексация)	се	предоставят	от	секция	„Ориентиране“	на	ФЕОГА,	
а	останалите	са	от	публични	и	частни	източници	на	финансиране.

П
ро

ф
и

л 
на

 „Л
И

Д
ЕР

+“
 

ISBN 978-92-79-06447-0


