
МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) чрез многофондово 

финансиране през програмния период 2014–2020 цели постигането на ефект от концентриране 

на подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение 

на преодоляването на икономическите и социалните различия в развитието на териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „отдолу-нагоре", местните общности формулират, избират и 

одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на територията и общностите и 

допринася за постигане на специфичните цели за всяка програма. Местните групи за действие 

включват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, 

бизнес, НПО). Подходът ВОМР се прилага в селските и рибарските райони, както и в 

териториите със специфични характеристики, посочени в Националната концепция за 

пространствено развитие.  

Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014-2020, 

засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния 

потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на местното 

население. През периода 2014 – 2020 г.  местните групи за действие имат възможността да 

включат в стратегиите за местно развитие допустими дейности за финансиране от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд. 

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК 2014-2020) 

чрез Европейския фонд за регионално развитие се предоставя финансов ресурс  в размер 

на  16 194 233 евро по приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 евро 

по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни 

предприятия“ за прилагане на подхода ВОМР. 

Многофондовите стратегиите за местно развитие за прилагане на подхода ВОМР, които 

очакват финансиране на проекти по ОПИК 2014–2020, трябва да са разработени съобразно 

спецификите на конкретната територия и да имат заложени приоритети, цели и мерки за 

изпълнение в следните направления: насърчаване на разработването и въвеждането в 

практиката на иновации (Тематична цел 1, Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и 

иновации"); повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности (Тематична 

цел 3, Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП). Фокусът на 

приоритетни оси „Технологично развитие и иновации“ и „Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП“ включва два взаимно допълващи се аспекта: ускоряване на темпа на растеж 

(осигуряване на „догонващ растеж) и благоприятстване развитието на иновации (като 

възможност за „интелигентен растеж).  

Основните резултати, които се очакват от подкрепата на проекти в изпълнение на стратегиите 

за местно развитие по ОПИК 2014-2020, са свързани с: трансфер на знания и технологии на 

местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на МСП за пазарно развитие и 

производителността на труда на тези територии; насърчаване на иновационната активност, 



разработването и внедряването на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на 

частните инвестиции в научни изследвания и иновации; подобряване на достъпа до 

финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да 

осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.  
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