Обобщение на отговорите от макро проучване
май - август 2020 г.

Какво бъдеще искате в
селските райони?

Публикация септември 2020 г.

elard@elard.eu

www.elard.eu

elard@elard.eu

www.elard.eu

Съдържание
Методология ....................................................................................................................... 1
Проучването ............................................................................................................................ 2
Участниците ............................................................................................................................. 2
Отговорите .......................................................................................................................... 4
Ситуацията в селските райони в бъдеще ............................................................................. 4
Гледайки 15 години напред... ............................................................................................... 4
Най-ценни местни услуги....................................................................................................... 5
Приносът на ЛИДЕР ................................................................................................................ 5
Как да подобрим подхода ЛИДЕР ........................................................................................ 7
Отговори в свободен текст .................................................................................................... 8
Общи заключения ........................................................................................................... 10
Анекс 1. Резултати по страни....................................................................................... 11
Австрия ................................................................................................................................... 12
България ................................................................................................................................ 14
Хърватска ............................................................................................................................... 20
Дания ...................................................................................................................................... 24
Естония ................................................................................................................................... 25
Гърция .................................................................................................................................... 27
Italy ......................................................................................................................................... 29
Латвия .................................................................................................................................... 32
Литва ...................................................................................................................................... 35
Полша ..................................................................................................................................... 37
Португалия ............................................................................................................................. 39
Словакия ................................................................................................................................ 42
Испания .................................................................................................................................. 43
Швеция ................................................................................................................................... 46
Анекс 2. Въпроси в проучването ................................................................................ 52

elard@elard.eu

www.elard.eu

1

Методология
Проучването стартира 6 май 2020 г. и по-късно, на 8 юни, беше налично на 21 различни
европейски езици. Резултатите в този доклад бяха събрани на 27 август.

Езици и контекст
Въпросите са разработени от испанската ЛИДЕР мрежа (REDR), и са насочени към
проблемите и възможностите на испанските селски райони. Тъй като обаче селските
райони на Европа споделят много проблеми и възможности, на общото събрание на
ELARD беше решено членовете да се присъединят към инициативата на испанските
партньори. Тъй като въпросникът вече беше разработен, партньорите трябваше само да
преведат проучването и след това въпросникът можеше да бъде пуснат на 21 езика.
Причината включването само на 21 езика е заради ограниченията, направени от
началната страница, която е закупена от испанските партньори, преди да бъде взето
решението да се направи общоевропейско проучване.
Проучването беше разпространено чрез Интернет сайта, бюлетина и Facebook станицата
на ЕЛАРД (ELARD), но важната роля беше изиграна от националните ЛИДЕР мрежи.
Според активността на националните мрежи бяха дадени отговори от цяла Европа. Бяха
получени общо 3 436 отговора от 26 държави.
Държава

Брой
участници

Население
Процент от
% от население на ЕС
отговорите
към 1.01.20217
2,97%
1,72%
0,06%
2,22%

Австрия
Белгия

102
2

България
Хърватска

122
149

3,55%
4,34%

1,39%
0,81%

Кипър
Чешка
република
Дания

6

0,17%

0,17%

25

0,73%

2,07%

34

0,99%

1,12%

Естония
Финландия

119
127

3,46%
3,70%

0,26%
1,08%

5
25

0,15%
0,73%

13,10%
16,13%

202
73

5,88%
2,12%

2,11%
1,92%

80
25

2,33%
0,73%

0,94%
11,84%

54
296

1,57%
8,61%

0,38%
0,56%

1
22

0,03%
0,64%

0,12%
3,34%

Полша
Португалия

372
170

10,83%
4,95%

7,42%
2,02%

Румъния
Словакия

7
255

0,20%
7,42%

3,84%
1,06%

Словения
Испания

44
687

1,28%
19,99%

0,40%
9,09%

Швеция

432

12,57%

1,95%

Франция
Германия
Гърция
Унгария
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерландия

ОБЩО
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Като се има предвид процента
на отговорилите от отделните
страни спрямо техния дял от
населението на ЕС, страните в
оранжево имат процент на
отговорите по-висок от дела на
населението им в ЕС, с
допълнителна тежест върху
Латвия, Естония, Хърватия,
Словакия, Швеция, Португалия и
Испания.
Обратно, Германия, Франция и
Италия са големи държави с
нисък процент на отговор.
Освен това Великобритания
липсва напълно в нашето
проучване. Поради липса на
съответния език, участниците от
Грузия, Молдова и Северна
Македония не можаха да бъдат
идентифицирани, отговорите
им са в рамките на останалите
езикови групи.

3 436
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Проучването
Проучването е приложено като Анекс 2.

Въпросникът представляваше комбинация от въпроси от затворен тип (със зададени
отговори) и един с поле за свободно попълване на текст.
Следва да се три проблема.
Първо, при посочване на пола нямаше възможност за трети вариант. Проучването е
трябвало да вземе предвид, че не всички хора се чувстват комфортно да се определят
като мъже или жени и това трябва да бъде включено в бъдещите проучвания.
По отношение на въпроса „По какъв начин ЛИДЕР допринесе за вашата територия?
Изберете 5 отговора“ беше задължително да се изберат 5 отговора, а някои участници
заявиха, че са съгласни само с 2-3 твърдения или не са намерили подходящи. Поради
това при разглеждане на резултатите по този въпрос това трябва да се има предвид.
На трето място, някои участници не смятат, че проучването е насочено към техния местен
контекст, поради широкия въпросник и целта да се обхване по-общ контекст.

Участниците
Както беше посочено по-горе, имаше общо 3 436 отговора, от които 59% не са от МИГ.
Въпросникът представляваше комбинация от различни предварително зададени опции и
едно свободно текстово поле.

10,10%
16%
41,40%

23,90%
7,30%

Местни инициативни групи

1,70%
Публични администрации

Организации на гражданското общество

Предприемачи/МСП

Университети / обучителни центрове

Други
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Възрастта на участниците е с добро съотношение, тъй като приблизително съответства на
Европейската пирамида на населението от 2019 г .:

14,40%

8,50%

39,30%
37,80%

16-30

31-45

46-60

Над 60

По-голям брой жени са отговорили на анкетата, както се вижда от статистиката:

40,90%
59,10%

жени

elard@elard.eu

мъже

www.elard.eu

4

Отговорите
Ситуацията в селските райони в бъдеще

Като цяло, мислите ли, че през
2035 г. хората в селските райони
ще живеят по-добре, по-зле или
по същия начин като днес?
Отговорите
показват,
че
мнозинството от анкетираните вярват
в по-добро бъдеще. 1/5 от тях обаче
вярват, че ще остане същата, а 1/5
смятат, че ще се влоши.

21,90%

59,30%

18,90%

По-добре

Без промяна

По-зле

Гледайки 15 години напред...
кои три неща бихте искали да видите?
В този въпрос участниците можеха да изберат максимум три отговора, а процентът
показва колко от участниците са избрали съответния отговор. „По-големи възможности
за работа и достойна заетост“ е с най-голям брой отговори с 80,2%. Това обаче не е
валидно за всички страни, например в Швеция, „Достъпността до услуги, сравними с тези
на градовете“, е най-висока оценка.
Наличие на услуги в близост, сравними с тези
в градовете

61,50%

По-големи възможности за работа и прилична
заетост

80,20%

Свързаност на цялата територия без
изключения

Центрове за устойчиво развитие на
индустрията
Увеличаване на предлагането на
професионално и по-висока степен на
обучение

elard@elard.eu

59,20%

40,60%

27,30%
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Най-ценни местни услуги
Коя от тези местни услуги оценявате най-много?
Чрез този въпрос всички местни услуги трябваше да бъдат оценени от 1 до 5, където 5 е
най-високата стойност. Всички услуги са важни, но здравето и грижите, услуги за грижи за
възрастни хора и зависими лица и образованието са най-ценени. Потребителските услуги
и достъпът до финансови услуги не е толкова важен.
Достъп до финансови услуги
Потребителски услуги
Свободно време / Култура

5882
6376
6743

Транспорт

6915

Дигитализация на услугите

6929

Достъпно жилище

7081

Свързаност

7317

Грижи за възрастни хора и зависими лица

7426

Образование

7771

Здраве и грижи

8000

Приносът на ЛИДЕР
По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия?
По този въпрос участниците бяха задължени да изберат 5 опции. Това беше критикувано
от участници, които не искаха да изберат толкова много, и трябва да се вземе предвид
при анализирането на резултатите. Двата начина, по които ЛИДЕР е допринесъл наймного, е ПРИДАВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВО, последвана от УЧАСТИЕ.
ЛИДЕР е единственият инструмент за участие и
водеща роля на населението в бъдещето на тяхната
територия. УЧАСТИЕ

61,30%

Инициативата установява пряко сътрудничество
чрез финансова подкрепа за МСП и
професионалисти на територията. МСП И…

57,00%

ЛИДЕР помогна за увеличаване на престижа и
оценката на селските райони. ПРИДАВАНЕ НА
ДОСТОЙНСТВО
МИГ са най-добрия израз на социално сближаване
и насърчаване на равнопоставеността. СОЦИАЛНО
СБЛИЖАВАНЕ – РАВНОПОСТАВЕНОСТ
ЛИДЕР способства за подобряване на пейзажа и
биоразнообразието в териториите.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

elard@elard.eu

69,30%

36,50%

42,40%
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Как би била вашата територия без помощ от
ЛИДЕР?

2,3%
16,3%

Участниците обикновено оценяват ЛИДЕР метода
много положително, както се вижда
в този, а също и следващите два въпроса.

81,5%

По-добре

Без промяна

По-зле

Искате ли вашата територия да продължи
да получава ресурси за насърчаване на икономическото, социалното и
екологичното разнообразие чрез ЛИДЕР и МИГ?

0,8%
96,6%

Да

Не

2,6%

Не ме интересува

Мислите ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно
развитие на всички нива (икономическо, социално, политическо)?

96,6%

Да

elard@elard.eu

Не

0,8%
2,6%

Не ме интересува
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Как да подобрим подхода ЛИДЕР
Как бихте подобрили подхода ЛИДЕР?
Оценете следните опции от 1 до 5 (5 е максималната стойност).
В този въпрос всички опции трябваше да бъдат оценени от 1 до 5 от участниците. Както е
видно, повечето участници се съгласяват, че опростяването на бюрократичните
процедури е най-важният начин за подобряване на резултатите от прилагането на
подхода ЛИДЕР. Това е важно не само за администрацията и за бенефициентите, но още
повече за доверието в Европейския съюз и управляващите органи. Всички ЛИДЕР
региони се опитват да представят ЕС и ЛИДЕР като възможност по най-добрия начин, но
на място, историята, разказвана от бенефициентите, е историята за невероятната тежест
на бюрокрацията. Това трябва да се промени.

Опростяване на бюрократичните процедури и
осигуряване на МИГ с по-голям капацитет за
социално и икономическо оживяване.
Избягване на високото ниво на политизация
при прилагането на ЛИДЕР.
МИГ да се разглеждат като катализатори и
капитализиращи ресурси в селските райони не
само от фондовете на ЕЗФРСР.
Завръщане към първоначалния подход ЛИДЕР
по отношение на прилагането на 7-те основни
принципа

elard@elard.eu

8096

7394

7458

7406
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Отговори в свободен текст
Какво съветвате висшите ръководители относно приемствеността на ЛИДЕР да
обърнат внимание и да обърнат настоящата ситуация в селските райони?
Участниците имаха възможност да отговорят в прозорец със свободен текст на
собствения им език. Поради множеството езици на отговорите, не може да се направи
общ преглед от един човек. Вместо това, на срещата на членовете на ELARD на 10
септември 2020 г. бяха предложени някои заключения и в дискусията бяха формулирани
следните изводи.
Основните заключения към отговорите в свободния текст са следните:


Много участници искат гласът им за жизненоважното значение на селските
райони в обществото като цяло да бъде чут. Разликата между селските райони и
градовете / градските райони трябва да бъде намалена. Трябва да се признае
жизненоважното значение на селските територии, да се подобри нейният
имидж и възприятие сред градското население и лицата, вземащи решения, с
разрушаване на стереотипите и разкриване на функциите, които има, и ЛИДЕР
трябва да допринесе за това.
Това показва и проявява важен проблем, а именно – че селските райони отвън се
разглеждат главно като периферни, изостанали и по-малко ценни. Възможна ли е
промяна на тази история? Очевидно е, че по-голямата част от хората в селските
райони вярват в по-добро бъдеще, може би е време да ги изслушаме и да
разберем за съществуващите силни страни и възможности, които са ясни за
хората, живеещи в селските райони;



Многократно се споменава фактът, че ЛИДЕР осъществява промяна в селските
райони, споменават се първоначалните принципи на ЛИДЕР, особено принципът
отдолу нагоре, и гъвкавостта на МИГ да разработват стратегиите за територията и
да ги адаптират към конкретните местни особености и че това трябва да се
спазва. Участниците също споменават резултатите, какви разлики постига ЛИДЕР
и как този метод създава промяна и надежда в селските райони. Публичночастните партньорства, наблюдавани в МИГ, се възприемат положително;
Тук бихме искали специално да подчертаем факта, че ЛИДЕР е добър в
управлението на кризи и трансформации, защото ЛИДЕР беше и е инструментът
за намиране на решения заедно със засегнатите лица / региони, ЛИДЕР обучава
способността за самоорганизация и засилване на ангажираността, ЛИДЕР
използва регионални ресурси и ноу-хау и ги комбинира с аспекти отгоре-надолу
и, последно, ЛИДЕР има 25 години утвърден метод, организация и структура.
ЛИДЕР има уникални предложения за услуги, които са необходими във времена
като настоящите, включително: Участие чрез сътрудничество и съфинансиране
въз основа на местни нужди, структурата /организацията на МИГ е мрежови
център за публично-частно партньорство , развитие, основано на доброволци, и
работи в рамките на непрекъсната система от местно до ниво ЕС.

•

Поради това участниците заявяват, че на ЛИДЕР трябва да бъдат осигурени
адекватни финансови ресурси, като се има предвид значението на
териториалната анимация, обучението на местните лидери и овластяването на
местните общности, за да се превърнат МИГ в регионални агенции за развитие
или дори в брокер за иновации в региона - не само финансиращи агенции; и

elard@elard.eu
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•

Разширяване на подхода ЛИДЕР към други инструменти за подкрепа - ЛИДЕР се
нуждае от значителни и обезпечени финансови ресурси - извън рамките на
финансиране от ЕЗФРСР, напр. отделен „регионален фонд“ (с пари от фонд за
възстановяване), за да се справи с икономическите проблеми, причинени от
Covid-19 през следващите 2 години;

•

По-широко използване на подхода ЛИДЕР в борбата и адаптацията към
изменението на климата, опазването на екосистемите и биологичното
разнообразие, насърчаването на кръговата икономика и използването на
алтернативни и възобновяеми енергии беше споменато от участниците.

И накрая, много участници споменаха проблемната бюрокрация, необходимостта да се
направи моделът за изпълнение на ЛИДЕР по-лесен и по-бърз - контролът е необходим,
но не трябва да бъде водещият принцип. За да превърнат това в реалност, политиците
трябва да дадат доверие и отговорност на местното ниво.
За повече информация и подробности от някои от участващите държави, моля, вижте
Анекс 1.

elard@elard.eu
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Общи заключения
1. Жителите в селските райони искат основни услуги и възможности за работа
80,2% от хората, отговорили на анкетата, оценяват работните места и достойната заетост
като една от трите най-важни потребности на селските райони. Това обаче не е вярно за
всички страни, например в Швеция, „Достъпността до услуги, сравними с тези на
градовете“, е най-висока. На европейско ниво достъпността до услуги е 61,5%, което
означава, че по-голямата част от хората, които отговарят, избират тази опция на второ
място като една от първите три.
Услугите, които селските хора искат, все още са много основни. Според това проучване
услугите, от които хората от селските райони се нуждаят и ценят най-много, са следните:
•
•
•
•
•

Здраве и грижи
Образование
Услуги за грижа за възрастни хора и зависими лица
Свързаност
Достъпно жилище

Моля, обърнете внимание, че това са услуги, които не са непременно напълно заменими
с цифрови услуги. Хората от селските райони – все още – настояват за същите основни
услуги като градските, които се приемат за даденост. Липсите на тези услуги са много
важни фактори за тласък на всички възможни мигранти (вътрешни, регионални,
международни), които биха могли да си представят живот в селските райони.
2. Трябва да бъде признато жизненоважното значение на селските територии за
обществото като цяло, да бъдат подобрени имиджът и възприятието му сред градското
население и лицата, вземащи решения,
да бъдат разрушени стереотипите за
приемането на градския живот за норма
Това заключение е изведено специално от отговорите в свободен текст, както е
споменато по-горе. Това означава, че публичните инвестиции (с изключение на
земеделието) в развитие на селските райони на глава от населението трябва да бъдат
равни на инвестициите в развитието на градските райони и че е време да се промени
повествованието на селските райони - заетост и инвестиции в хората от селските райони,
за да се подкрепи тази промяна. Хората, които живеят и работят в селските райони, имат
различна перспектива.
3. Разширяване на подхода ЛИДЕР като инструмент за управление на много нива. Този
извод беше извлечен както от отговорите на затворените въпроси, така и от отговорите в
свободен текст. В изводите от отговорите в свободен текст има много информация за
ЛИДЕР и основното е, че ЛИДЕР и ВОМР имат огромна по8дкрепа в селските райони и
трябва да бъдат разширени. ЛИДЕР доказа, че реагира гъвкаво, бързо и целенасочено в
настоящата криза и е метод с 25-годишен опит. На ЛИДЕР / ВОМР може и трябва да се
разчита и да изведе селските райони в бъдещето.

elard@elard.eu

www.elard.eu

Анекс 1. Резултати по
страни

Австрия

Състав на извадката:
Пол

Възраст

7,5%
14,0%
38,7%

Жена
61,3%

16-30
31-45

32,3%

46-60

Мъж
46,2%

60+

Месторабота
2,2% 4,3%

Публична администрация
11,8%
9,7%
9,7%

62,4%

Организация на
гражд.общество
Предприемачи/МСП
МИГ
Университет/обучителен
център
Други

Резултат, подчертани от националната мрежа:

82%

вярват, че ще живеем по-добре или най-малкото по същия начин в селските райони през

2035 г., и само

18%

мислят, че ще бъде по-зле
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81%

казват, че повишаването на осведомеността за селските райони (ИДЕНТИФИКАИЯ) е

основния принос на ЛИДЕР

97% считат, че регионът ще е по.зле без ЛИДЕР, 3 % казват, че ще е без промяна, и никой не
счита, че ще бъде по-добре.

96%

искат да има ЛИДЕР и в бъдеще.

3 основни услуги:
 Образование
 Свободно време и култура
 Услуги за грижа
Най-ниска оценка: Достъп до финансови услуги

Желания за бъдещето на ЛИДЕР системата:
1. Опростяване
2. Завръщане към принципите на ЛИДЕР
3. МИГ като катализатори с ВОМР модел
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България

Състав на извадката:
Пол

Възраст

6,7% 6,7%

16-30

29,2%

31-45

Жена
70,8%

Мъж

40,0%

46,7%

46-60
60+

Месторабота
Публична администрация
3,3%

14,2%

Сдружение
25,8%
Предприемач / МСП
5,8%

42,5%

8,3%

Местна инициативна група
Университет / обучителен
център
Други

Резултати, изведени от Националната мрежа:

Ситуацията в селските райони в бъдеще
Като цяло, мислите ли, че през 2035 г. хората в селските райони ще живеят
по-добре, по-зле или по същия начин като днес?
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Отговорите показват,
че мнозинството от
анкетираните (61%)
вярват в по-добро
бъдеще. 20 % от тях
обаче вярват, че ще се
влоши, и 19 % считат,
че ще остане същата.

по-зле
20%

без
промяна
19%

по-добре
61%

Гледайки 15 години напред... кои три неща бихте искали да видите?

В този въпрос участниците можеха да изберат максимум три отговора, а процентът
показва колко от участниците са избрали съответния отговор. „По-големи възможности
за работа и достойна заетост“ е с най-голям брой отговори с 80,2%. Това обаче не е
валидно за всички страни, например в Швеция, „Достъпността до услуги, сравними с тези
на градовете“, е най-висока оценка.
В България, според отговорите, , “По-големите възможности за работа и прилична
заетост” в селските райони са от най-голямо значение – 90 %, следвани от потребностте
от „Наличие на услуги в близост, сравними с тези в градовете“ (74). Свързаност на цялата
територия в селските райони също е отбелязана като важна от 43%.
90%

По-големи възможности за работа и прилична…

74%

Наличие на услуги в близост, сравними с тези в…
Свързаност на цялата територия без изключения
Увеличаване на предлагането на…
Центрове за устойчиво развитие на индустрията

43%
33%
30%

Най-ценни местни услуги
Коя от тези местни услуги оценявате най-високо?
Всички услуги са важни за българските участници, като най-значими са образование,
здраве и грижи и достъпно жилище. Предложенията за свободното време и култура и
достъпа до финансови услуги не са от такава важност.
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Най-ценни местни услуги - обща оценка (България)
Образование

504

Достъпно жилище

493

Здраве и грижи

490

Грижи за възрастни хора и зависими лица

458

Свързаност

446

Дигитализация на услугите

442

Потребителски услуги

436

Транспорт

431

Предложения за свободно време/Култура

424

Достъп до финансови услуги

420

Най-висока оценка – 5, получават здравето и грижите и образованието в селските
райони, следвани от достъпно жилище и грижа възрастни хора.
Най-ценни местни услуги с оценка (България)
1

2

3

4

5

Здраве и грижи

71

Образование

71
40

Транспорт

27

Потребителски услуги
40

Свързаност

31

Предложения за свободно време/култура

Грижа за възрастни хора и зависими

50

25

Достъп до финансови услуги
Дигитализация на услугите
Достъпно жилище

42
54

По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за развитието на
селските райони в България?
По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия?
Участниците можеха да избират 5 от 9 възможности. Българските участници в
проучването избраха тези 5 опции:
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УЧАСТИЕ

62%

ПРИДАВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВО

61%

МСП И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

49%

СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ –
РАВНОПОСТАВЕНОСТ

48%

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

21%

Най-високият принос на ЛИДЕР според българските участници е:
 С 62% от отговорите анкетираните смятат, че ЛИДЕР е единственият инструмент
за участие и водеща роля на населението в бъдещето на тяхната територия, с поголяма тежест за представителите на гражданското общество при вземането на
решения. УЧАСТИЕ
 61 % - ЛИДЕР е помогнал за увеличаване на престижа и оценката на селските
райони. ПРИДАВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВО
 Около ½ от участниците смятат, че ЛИДЕР установява пряко сътрудничество чрез
финансова подкрепа, особено за МСП и професионалисти на територията. МСП И
ПРОФЕСИОНАЛИ (49%)
 Също около ½ посочват, че МИГ са най-добрия израз на социално сближаване и
насърчаване на равнопоставеността между половете. СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ –
РАВНОПОСТАВЕНОСТ
 ЛИДЕР способства за подобряване на пейзажа и биоразнообразието в
териториите чрез планове за устойчиво развитие. БИОРАЗНООБРАЗИЕ (21%).
Прилагането на подхода •
ЛИДЕР / ВОМР в България в периода 2014-2020 г. е
многофинансирано и МИГ са активни и в областта на социалното сближаване и
биологичното разнообразие.

Как би била вашата територия без помощ от ЛИДЕР?

Респондентите от България оценяват
изключително
положително
прилагането на подхода ЛИДЕР.
79% от българските участници смятат,
че селските райони ще бъдат по-зле
без ЛИДЕР.

Подобре
1%

Без
промяна

20%

Позле
79%

Искате ли вашата територия да продължи да получава ресурси за
насърчаване на икономическото, социалното и екологичното разнообразие
чрез ЛИДЕР и МИГ?
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Подходът ЛИДЕР получава силна
подкрепа от 99% от анкетираните
българи.
Българските селски райони трябва да
продължат да получават ресурси за
насърчаване
на
икономическото,
социалното
и
екологичното
разнообразие чрез ЛИДЕР и МИГ.

Да
99%

Не
ме
интер
есу…

Мислите ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно
развитие на всички нива (икономическо, социално, политическо)?

77% от анкетираните българи вярват, че
без подкрепата на ЛИДЕР / ВОМР
селските райони няма да имат подобно
развитие във всички области икономическа, социална, политическа.

Не
знам
Да 13%

10%

Не
77%

Как да подобрим подхода ЛИДЕР
Как бихте подобрили подхода ЛИДЕР?
Повечето участници от България са считат, че опростяването на бюрократичните
процедури и осигуряването на МИГ с по-голям капацитет за социално и икономическо
оживяване е най-важният начин за подобряване на резултатите от прилагането на
подхода ЛИДЕР заедно с разглеждането на МИГ като катализатори и капитализатори на
ресурси в селските райони, не само от ЕЗФРСР – мултифондовото финансиране на
подхода ЛИДЕР е успешно в България.
Статистиката на отговорите по този въпрос напълно съответства на съветите към
вземащите решения - следващият въпрос.

Опростяване на бюрократичните процедури и
осигуряване на МИГ с по-голям капацитет за…

566

МИГ да се разглеждат като катализатори и
капитализиращи ресурси в селските райони не…
Избягване на високото ниво на политизация при
прилагането на ЛИДЕР
Завръщане към първоначалния подход ЛИДЕР
по отношение на прилагането на 7-те основни…

535
512
502
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Какво съветвате водещите лидери да предприемат за осигуряване на
непрекъснатост на прилагането на ЛИДЕР и за да се обърне настоящата
ситуация в селските райони?
Тук участниците имаха възможност да отговорят със свободен текст и да дадат съвети на
вземащите решения относно бъдещето на селските райони.
61 от 120 респонденти от България добавиха съвети в свободен текст, които могат да
бъдат обобщени в няколко посоки:

Намаляване на административните пречки и
бюрокрацията
Осигуряване на по-голям финансов ресурс за
ЛИДЕР през следващия период

22%
22%
15%

Съхраняване на капацитета и екипите
Децентрализация

12%

Запазване, надграждане и разширяване на
ЛИДЕР
Осигуряване непрекъснатост на прилагането на
подхода ЛИДЕР/ВОМР

12%

Много-фондово финансиране
Повече свобода и гъвкавост за работата на МИГ








7%
7%
3%

Опростяване и намаляване на административната тежест чрез подходящи мерки
в националното законодателство.
Осигуряване на по-голям финансов ресурс за ЛИДЕР през следващия период
Осигуряване на плавен преход на структурите за изпълнение на подготвителната
фаза (на новите стратегии за ВОМР) между програмните периоди на ЕС, за да се
елиминира рискът от загуба на знания, човешки ресурси и партньорства.
Продължаване на многофондовото финансиране на ЛИДЕР / ВОМР, като се
разпределят повече финансови ресурси от всички ЕСИФ (ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ и
ЕФМДР), за да се използва в пълна степен потенциалът на инструментите и
синергиите на различни фондове за интегрирано местно развитие.
Осигуряване на по-голяма свобода, независимост и възможност за гъвкавост на
МИГ при разработване на цели, приоритети и дейности с финансиране от
различните програми и фондове, включени в бъдещите стратегии на ВОМР въз
основа на специфичните нужди на съответната територия на МИГ.
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Хърватска

Състав на извадката:
Пол

Възраст

4,0%
16,1%
Female

49,0%

51,0%

16-30

23,5%

31-45

Male

46-60
60+

56,4%

Месторабота
0,7%
2,0%

Public admnistration

15,4%

Civil society association

26,2%

Entrepeneurs/SME
Local Action Group
5,4%

University/Training center

34,2%

Other

16,1%

NA

Резултати, изведени от Националната мрежа:

In general, do you think that in 2035 the people in rural areas will live better, worse or the same as
today?
Better

62%

Equal

18%

Worse

20%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Важно е да се подчертае, че повечето от участниците в млада и средна възраст (във възрастови
граници 16-45) са оптимисти за подобряването на живота в селските райони - 68% от тях.
In Age range of 16-30
In Age range of 31-45
Better

Better

58%

Equal

17%

Worse

25%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

65%

Equal

18%

Worse

17%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Възрастова група 16 - 45
Better

68%

Equal

13%

Worse

19%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Най-важните аспекти за подобряване в селските райони през следващите 15 години са:
Greater job opportunities and decent employment.

34%

Connectivity throughout the territory without exceptions.

23%

Sustainable Industry Development Centers.

17%

Proximity services comparable to cities.

16%

Increase in the offer of professional and higher training.

10%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Най-ценените услуги в селските райони са
Health and care
Education
Accessible housing
Connectivity
Digitization of services
Transportation
Care services for the elderly and dependents
Leisure offer / Culture
Access to financial services
Consumer services

17%

16%
12%
11%
10%
10%
8%
7%
6%
3%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Начини, чрез които ЛИДЕР допринася за територията
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18%

LEADER is the only instrument for the participation and
leading role of the population in the future of their…

29%

LEADER has helped to increase the prestige and
appreciation of the rural. DIGNATION

27%

The initiative establishes direct collaboration through
financial support and support, especially for SMEs and…

19%

Through LEADER, the landscape and biodiversity in the
territories are improved through sustainability plans.…

14%

LAGs are the greatest social exponent of the territories and
promoter of gender equality. SOCIAL COHESION-…

11%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

78% от анкетираните смятат, че тяхната територия би била по-зле, ако ЛИДЕР не
съществува,
65% от участниците смятат, че без ресурси от ЛИДЕР техните територии не биха
претърпели подобно развитие, и
100% от участниците считат, че тяхната територия трябва да продължи да получава
финансиране за развитие чрез ЛИДЕР и МИГ
Най-важните / често срещани отговори, споменати в предложенията за вземащите решения относно
приемствеността на ЛИДЕР::


Необходимо е да се осигурят повече финансови ресурси за изпълнение на подхода ЛИДЕР и на МИГ,
заедно с предоставяне на по-голяма автономност на МИГ над контрола върху бюджета, като се има
предвид силния интерес към безвъзмездната помощ и несъответстващите на това финансови
ресурси.



Да се засили ролята на МИГ, увеличаване на тяхната автономност при разпределянето на
средствата и независимост от местната политика, насърчаване на подхода „отдолу нагоре“ при
предоставяне на мерки за развитие според специфичните нужди на всяка област на МИГ.
Намаляване и опростяване на бюрократичните процедури, неефективност на компетентните
агенции и забавяне при изплащането на средства. Ефикасността и репутацията на МИГ в местната
общност зависи от компетентните агенции.








Подкрепа за процеса на децентрализация на ключовия процес за вземане на решения за селските
райони чрез преместване на по-ниски инстанции и на оперативно ниво.
Чрез подобряване на комуникацията с местната общност е необходимо да се запознаете със
„ситуацията на място“ и нуждите на селските райони. Програмата и дейностите на ЛИДЕР се нуждаят
от по-цялостна промоция.
По-добрата работа в мрежа е ключът към успешното застъпничество и въздействие върху лицата,
вземащи решения. Необходимо е по-силно влияние при разработването на Общата селскостопанска
политика и посочването на неадекватни правни решения или покана за представяне на
предложения.
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Да продължат инвестициите в селските райони. А именно в процесите на диверсификация на
доходите и дигитализация, производство на храни, инфраструктура и обществен транспорт. От
стратегическо значение е насърчаването на местното производство, като същевременно се регулира
вносът и се измества данъчната тежест от селските и неразвити райони.



Продължаване на предоставянето на подкрепа за подготовката и изпълнението на проектни
предложения. Освен образователните дейности е необходим и по-проактивен подход за
популяризиране на възможностите. Много семейни ферми и микропредприятия в селските райони
се нуждаят от консултантска помощ и е препоръчително „да събирате идеите“ директно „на терен“.



Проблемът на селските райони е демографската структура и обезлюдяването. Голяма част от
младите хора се преместват в градските райони или извън страната, докато останалата част от
населението остарява. Необходимо е да се даде приоритет на демографския проблем и да се търсят
решения, базирани на добри практики на други страни.
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Дания

Състав на извадката:
Пол

Възраст
5,3%

32,4%

Female

33,4%

21,0%

Male

67,6%

16-30
31-45
46-60

40,3%

60+

Месторабота
5,9%

2,9%

20,6%
8,8%
50,0%

11,8%

Public admnistration
Civil society association
Entrepeneurs/SME
Local Action Group
University/Training center
Other

Резултати, подчертани от Националната мрежа:






Фокус върху съживяването на селските райони и особено подкрепа за
създаването на малък бизнес.
Ясна подкрепа за подхода ЛИДЕР и че трябва да се осигури повече финансиране
на МИГ и усилията, с които те допринасят в селските райони, включително
финансиране на допълнителен персонал.
За да се възползва максимално от продължаващата работа на МИГ, е необходимо
опростяване на правилата и процесите
Подобрено сътрудничество и признание за великата доброволческа дейност,
която се провежда.
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Естония

Състав на извадкаа:
Пол

Възраст

2,5%
20,3%

28,0%

16-30
36,4%

Female
Male
72,0%

31-45
46-60

40,7%

60+

Месторабота

10,2%
22,9%

Public admnistration
Civil society association

14,4%

Entrepeneurs/SME
13,6%
39,0%

Local Action Group
Other

Резултати, подчертани от Националната мрежа:

86% вярват, че ще живеем по-добре или поне по същия начин през 2035 г. в селските
райони

79% ЛИДЕР помогна за подобряване на имиджа и стойността на селските райони и
повиши достойнството. ЛИДЕР е единственият начин да се оформи и насочи бъдещето на
нашия регион, така че гражданското общество да има по-голяма дума при вземането на
решения.
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89% казват, че регионът ще бъде по-зле без ЛИДЕР
98% казаха, че искат да имат ЛИДЕР и в бъдеще
3 основни услуги:




Местни услуги, сравними с градските
Свързаност в целия регион без изключения
По-добри възможности за работа и достойна заетост

Пожелания за бъдещето на системата ЛИДЕР:




Териториално сближаване и връзки между селските и градските райони
Разнообразен механизъм на финансиране - мултифинансиране, увеличаване на
бюджета за ЛИДЕР
Повече внимание към социалните проблеми
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Гърция
Гръцка мрежа на МИГ и МИРГ

Състав на извадката:
Пол

Възраст

4,1%
11,7%

16-30
47,4%
52,6%

Female

31-45

Male

48,5%

35,7%

46-60
60+

Месторабота

15,8%

12,8%

1,5%
Public admnistration
Civil society association

8,2%

Entrepeneurs/SME
24,0%

Local Action Group
University/Training center

37,8%

Other

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
"... Опростени отговори на въпроса" Какъв съвет бихте дали на старшите
ЛИДЕР относно текущия фокус на ЛИДЕР, за да се обърне внимание и да се
обърне настоящата ситуация в селските райони? "..."
1. ЛИДЕР трябва да се прилага както преди, като инициатива на Европейската общност.
Използването на хоризонтални мерки от държавите-членки възпрепятства
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популяризирането на иновативни идеи и проекти. Това ще засили философията ЛИДЕР
и нейните местни перспективи.
2. Опростяване на процедурите и даване на МИГ повече свобода при разработването на
техните местни стратегии, с оглед продължаване на ЛИДЕР на местно ниво, с реално
местно управление, изслушване на гражданите, техните нужди, реалните им проблеми,
извън политическите и икономическите интереси, с цел да се запазят жителите в
провинцията, като им се предлагат възможности за по-добри условия на живот и
насърчаване на икономическото, социалното и екологичното разнообразие на всяка
територия...
3. Да има по-малко бюрокрация при проектирането и изпълнението, с по-гъвкава рамка
за изпълнение.
4. Повече свобода, но с отчетност. Покажете повече прозрачност, социален диалог и подобър контрол за борба с корупцията.
5. ЛИДЕР трябва да продължи да подкрепя устойчивото развитие на селските райони с
акцент върху опазването на околната среда, културното наследство, насърчаването на
образованието и заетостта.
6. Увеличете ресурсите на местните програми, тъй като те са единствените основни
инструменти, които наистина допринасят за стратегията за местно развитие в
провинцията, в публично-частното партньорство като мултидисциплинарен подход,
основан на иновации, сътрудничество и работа в мрежа.
7. Предложете общоевропейска стратегия за децентрализация по селските въпроси,
предложете решения на ключови проблеми в селските райони, като ограничаване на
населението, маргинализация и икономически спад. Нуждаем се от набор от мерки,
които да привлекат младите хора обратно в селските райони.
8. Оценете резултатите от прилагането на ЛИДЕР и други политики в провинцията и
продължете да осигурявате трайната им добавена стойност в областите.
9. Промотиране на добри практики и насърчаване на гражданите с оглед по-добро
качество на живот в провинцията.
10. Дайте повече свобода на МИГ и „собственост“ върху програмата, така че те да станат
агенти на социални и цифрови иновации, избиращи социалните иновации, като
двигател на промяната за провинцията и селските райони.
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Italy

Състав на извадката:
Пол

Възраст

4,0%

48,0%
52,0%

Female

16-30
48,0%

Male

48,0%

31-45
46-60

Месторабота

20,0%

20,0%

Public admnistration
Entrepeneurs/SME

12,0%
20,0%

Local Action Group
University/Training center
Other

28,0%

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
Като цяло, мислите ли, че през 2035 г. хората в селските райони ще живеят подобре, по-зле или по същия начин като днес?




По-добре 60%
Същото 16%
По-зле 24%
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Получените отзиви показват значителен оптимизъм за бъдещето на селските райони. В
случая с Италия обаче е необходимо да се вземе предвид, че селските райони на южните
региони са в по-трудна ситуация в сравнение със северните (които вече са особено
развити и с отлични перспективи за по-нататъшно икономическо и социално развитие).
Гледайки 15 години напред ... кои три неща бихте искали да се случат?
Най-важните отговори:
28%

Отлични комуникационни и транспортни услуги на цялата територия

24%

По-големи възможности за работа и достойна заетост

12%

Устойчиви центрове за развитие на индустрията

Работата, услугите, връзките и икономическото развитие са основните очаквания на
селските общности. Тази информация потвърждава това, което вече е известно, и би
трябвало да накара МИГ да продължат да се фокусират върху тези приоритети.
Коя от тези местни услуги оценявате най-много?
Средни резултати:











Образование 4.64 / 5
Здраве и грижи 4.6 / 5
Услуги за грижа за възрастни хора 4.56 / 5
Транспорт 4.32 / 5
Свързаност 4.24 / 5
Дигитализация на услугите 4.04 / 5
Достъпни помещения за настаняване 3.92 / 5
Предложение за свободно време / култура 3.84 / 5
Потребителски услуги 3.52 / 5
Достъп до финансови услуги 3.32 / 5

По принцип всички опции са взети под внимание.
Ясно е обаче, че образованието е ключово, заедно със здравните и социалните услуги.
По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия?
Най-важните отговори:
20% Придаване на достойнство
16% Биоразнообразие
12% МСП и професионалисти:

Отговорите потвърждават, че италианските МИГ са работили много по социалните и
екологичните проблеми. Смятаме, че е положително и голямото внимание, обърнато на
МСП и професионалистите, особено в текущия програмен период 2014/2020.
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Каква би била вашата територия без помощта на ЛИДЕР?
По-зле:

72%

Същото:

28%

Също така, в този случай включените общности изглежда признават достойнствата и
работата на МИГ чрез подхода ЛИДЕР и това е добър знак за следващия програмен
период 2021/2027.
Смятате ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно
развитие на всички нива (икономическо, социално, политическо)?
Не

56%

Не знам

36%

Да

8%

Събраните отговори потвърждават това, което вече се очерта чрез предишните въпроси.
ЛИДЕР играе ключова роля за местното развитие. Но също така е важно да се подчертае,
че около 36% от участниците нямат ясно разбиране за средата ЛИДЕР.
И накрая, как бихте подобрили подхода ЛИДЕР? Оценете следните опции от 1 до
5 (5 е максималната стойност).
Средни резултати:





Връщане към произхода на ЛИДЕР по отношение на прилагането на 7-те основни
принципа: 4,24 / 5
Разглеждането на МИГ като катализатори и капитализатори на ресурси в селските
райони, не само от фондовете на ЕЗФРСР: 4,08 / 5
Избягване на високото ниво на политизация при прилагането на ЛИДЕР: 4,16 / 5
Опростяване на бюрократичните процедури и предоставяне на МИГ с по-голям
капацитет за социална и икономическа ревитализация: 4,48 / 5

По принцип всички предоставени опции са получили еднакъв резултат, с леко
преобладаване на опростяване на бюрократичните процедури. Следователно всички
тези въпроси трябва да бъдат взети под внимание от МИГ и лицата, вземащи решения.
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Латвия

Състав на извадката:
Пол

Възраст

7,5% 3,8%
15,1%

16-30
Female

31-45

26,4%

Male

46-60
62,3%

84,9%

60+

Месторабота

3,8%

7,5%

11,3%
Public admnistration
13,2%

Civil society association
Entrepeneurs/SME
Local Action Group

39,6%
24,5%

University/Training center
Other

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
62% от анкетираните казват, че животът им без ЛИДЕР би бил по-лош, 36% смятат, че би
бил подобен, 2%, че би бил по-добър.
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72% отговориха, че без ЛИДЕР тяхната територия не би имала подобно развитие на
всички нива (икономическо, социално, политическо), 22% не знаят, 6% смятат, че ще бъде
подобно.
Представете си след 15 години ... кои три неща бихте искали да видите да се случват?

60
50

50

40
30
20

31
20

21

19

10
0
Proximity services
Greater job
comparable to cities. opportunities and
decent employment.

Connectivity
throughout the
territory without
exceptions.

Increase in the offer Sustainable Industry
of professional and
Development
higher training.
Centers.

По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия?

DIGNIFICATION
PARTICIPATION
SMEs AND PROFESSIONALS
BIODIVERSITY
SOCIAL COHESION-EQUALITY
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

Кои от тези услуги оценявате най-високо?

How would you improve the ЛИДЕР approach?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Returning to the origins of Considering LAGs as Avoiding the high level of Simplifying bureaucratic
LEADER
catalysts and capitalizers
politicization
procedures and providing
of resources in rural areas
LAGs with greater
capacity

57 % от отговорилите „Връщане към произхода на ЛИДЕР“ с оценка „5“ са МИГ.
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Литва

Състав на извадката:
Пол

Възраст

5,7%
15,2%

18,6%

16-30

Female

31-45
41,9%

Male

37,2%

81,4%

46-60
60+

Месторабота

14,5%

Public admnistration

30,4%

Civil society association
18,2%

Entrepeneurs/SME
Local Action Group
University/Training center

3,4%

9,8%

Other

23,6%
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Резултати, подчертани от Националната мрежа:

63%

вярват, че през
но

21%

76%

80%
само 8%

2035 г.

ще живеем по-добре в селските райони,

смятат, че животът ще бъде по-лош

след

15 г.

в селските райони биха искали да
имат същите услуги като в градовете.

смятат, че без помощ от ЛИДЕР тяхната територия ще бъде по-зле и
смятат, че без ресурсите на ЛИДЕР тяхната територия би постигнала
подобно развитие на всички нива.

98%

Повече от

74%

За по-добър

биха искали територията им да продължи да
получава ресурси за насърчаване на
икономическо, социално и природно
разнообразие чрез ЛИДЕР и МИГ!!!

са съгласни, че ЛИДЕР е помогнал да се
увеличи престижа и оценката на селските
райони.

ЛИДЕР

в бъдеще:

По-малко бюрокрация и по-голям капацитет за МИГ
По-малко политизиране
Завръщане към произхода на ЛИДЕР
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Полша

Sample composition:
Gender

Age

10,2%
9,9%
16-30

32,0%

17,7%

Female

31-45

Male

68,0%

46-60
62,2%

60+

Entity where person works
0,6%

1,4%

11,9%

Public admnistration
23,2%

Civil society association

Entrepeneurs/SME
7,2%

Local Action Group
University/Training center

40,9%
14,9%

Other
NA

Резултати, подчертани от националната мрежа:
Без ЛИДЕР, нашата територия ще е:
2,5%

по-добре

85,6%

по-зле

12%

същата
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Процент, който иска да запази LEADER, за да развие своите територии:
98%

Да

1,4 %

Не ме интересува

0,6%

Не

Смятате ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно развитие на
всички нива (икономическо, социално, политическо)?

7%

Да

77%

Не

16%

Не зная

Най-важните отговори в свободен текст от Полша:
66 На първо място – намаляване на бюрокрацията, опростяване на
процедурите и законодателството
38

На второ - Повече ресурси за ЛИДЕР

22

Подкрепа за предприемачеството

17

Многофондово финансиране на СВОМР

12

Опазване на околната среда, възобновяема енергия
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Португалия

Състав на извадката:
Пол

Възраст

7,6%
12,4%

16-30
42,9%

Female
57,1%

Male

31-45
38,2%

41,8%

46-60
60+

Месторабота

11,2%

17,6%

6,5%

Public admnistration
Civil society association

10,6%

Entrepeneurs/SME
Local Action Group

39,4%

14,7%

University/Training center
Other

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
Що се отнася до общите перспективи за 2035 г., 54% от анкетираните вярват, че селското
население ще живее по-добре, докато 32% смятат, че ще живеят по-зле. 14% смятат, че
вероятно няма да има големи промени.
Най-важните аспекти, които трябва да бъдат подобрени в селските райони през
следващите 15 години, са: (Възможност за избор на множество опции)
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По-големи възможности за работа и достойна заетост (76%);



Услуги в близост, подобни на тези в градовете (63%);



Устойчиви центрове за развитие на индустрията (60%).

Най-високо оценените услуги са: (оценка 5 – максимална)


Здраве и грижи (92%)



Образование (81%);



Грижи за възрастни хора и зависими лица (66%);



Свързаност (54%)



Достъпни жилища (51%).

По отношение на начините, по които ЛИДЕР допринася за територията, участниците
подчертават ролята на подхода в: (Възможност за избор на множество опции)


Повишаване на престижа и оценяване на провинцията - достойнство (76%)



Установяване на пряка връзка чрез мониторинг и финансова подкрепа, особено
с МСП и предприемачи на територията - МСП и бизнес (63%)



Като единствен инструмент за участие и протагонизъм на населението в
бъдещето на тяхната територия, с по-голяма тежест на представителите на
гражданското общество при вземането на решения - Участие (45%)

88% от анкетираните смятат, че тяхната територия би била по-лоша, ако ЛИДЕР не
съществуваше. 10% смятат, че би било същото и само 2% смятат, че би било по-добре.
По-голямата част (95%) считат, че тяхната територия трябва да продължи да получава
финансиране за развитие чрез ЛИДЕР и МИГ. По-малко от 1% не се съгласиха, а
останалите посочиха, че са безразлични.
75% считат, че без ресурси от ЛИДЕР техните територии не биха претърпели подобно
развитие. 8% са на обратното мнение, а 17% са посочили, че не знаят.
Най-важните / често срещаните мнения, споменати в предложенията за вземащите
решения относно приемствеността на ЛИДЕР:
1. Върнете се към първоначалните принципи на ЛИДЕР, особено принципа отдолунагоре, с по-голяма гъвкавост за МИГ при проектирането на стратегиите, мерките,
които трябва да се прилагат на територията и да ги адаптират към конкретните
местни особености (или неочаквани ситуации)
2. Намаляване

на

бюрократичната

тежест,

умножаване

на

процедурите,

разпръскване на ЛИДЕР / ВОМР по различни програми, управляващи органи и
разплащателни агенции, които причиняват ненужна сложност и забавяния, често
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водещи до отказ от страна на организаторите на проекти;
3. 3. Разликата между селските райони и градовете / градските зони трябва да бъде
намалена. Трябва да се признае жизненоважното значение на селските
територии, да се подобри имиджът и възприятието му сред градското население,
с деконструкция на стереотипите и разкриване на функциите, които има, и ЛИДЕР
трябва да допринесе за това;
4. ЛИДЕР трябва да получи достатъчно финансови ресурси, като се има предвид
значението на териториалната анимация, обучението на местните агенти и
овластяването на местните общности;
5. Продължаване на ангажимента за подпомагане на диверсификацията на
дейностите и функциите на селските райони, използване на местните сили,
знания и възможности и осигуряване на по-голяма подкрепа за малки и
микромащабни проекти, особено подготвени от млади хора и безработни, като се
предотвратява заминаването им за градовете;
6. Разширяване на подхода ЛИДЕР върху други инструменти за подкрепа;
7. По-широко използване на подхода ЛИДЕР в борбата и адаптирането към
изменението на климата, опазването на екосистемите и биологичното
разнообразие, насърчаването на кръговата икономика и използването на
алтернативни и възобновяеми енергии;
8. По-голяма подкрепа за сътрудничество, работа в мрежа и обмен на опит;
За това как да подобрим подхода ЛИДЕР, най-ценните отговори бяха (Резултат 5 Максимум):


Опростяване на бюрократичните процедури и осигуряване на МИГ с по-голям
капацитет за социална и икономическа ревитализация (75%);



Избягване на високото ниво на политизация при прилагането на ЛИДЕР (56%);



Връщане към произхода на ЛИДЕР по отношение на прилагането на 7-те
основни принципа (подход отдолу-нагоре, стратегия за развитие, публичночастно сътрудничество, мулти-секторност, иновации, сътрудничество и работа в
мрежа (54%)



Разглеждане на МИГ като катализатори и капитализатори на ресурси в селските
райони, не само от фондовете на ЕЗФРСР (49%).
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Словакия

Състав на извадката:
Пол

Възраст

10,8%

0,4%
6,8%
16-30
31-45

Female

47,8%
52,2%

Male

36,7%

46-60

60+

45,4%

NA

Месторабота
3,2%

Public admnistration
33,5%

42,6%

Civil society association
Entrepeneurs/SME
Local Action Group
Other

10,8%
10,0%

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
Повечето словашки отговори са за опростяване на всички процеси - така че по-малко
бюрокрация и повече работа директно в региона - хората имат чувството, че регионът
трябва да използва национални приоритети и че понякога системата ЛИДЕР отдолу
нагоре липсва ...
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Испания

Състав на извадката:
Пол

Възраст

8,3%
9,9%

16-30
48,4%
51,6%

Female

31-45

Male

45,7%

36,1%

46-60
60+

Месторабота

22,0%

21,5%

Public admnistration
Civil society association
Entrepeneurs/SME

4,9%

8,6%

Local Action Group
University/Training center

21,7%

21,4%

Other

Резултати, подчертани от националната мрежа:
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КОИ АСПЕКТИ СА
НАЙ-ВАЖНИ ЗА
ЖИВОТ В СЕЛСКИ
РАЙОН?

НАЙ-ВИСОКО
ОЦЕНЕНИ МЕСТНИ
УСЛУГИ

ЛИДЕР
МЕТОДОЛОГИЯТА И
РАБОТАТА НА
МРЕЖИТЕ И МИГ?

78 %

ЗДРАВЕ И ГРИЖИ

81,1 %

ПОДОБРЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РАБОТА

69,4 %
ПО-ДОБРА СВЪРЗАНОСТ

59,5 %
ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

85,2 %
ОБРАЗОВАНИЕ

69,2 %
СВЪРЗАНОСТ

СЧИТАТ, ЧЕ ТЕХНИЯТ
РЕГИОН ЩЕ Е ПО-ЗЛЕ БЕЗ
ПОМОЩ ОТ ЛИДЕР

62,9 %
ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ И
ЗАВИСИМИ ХОРА

61 %

93,5 %
ИСКАТ ТЕХНИЯТ РЕГИОН ДА
ПРОДЪЛЖИ ДА ПОЛУЧАВА
ПОДКРЕПА ОТ ЛИДЕР

Обобщени отговори на въпроса „Какъв съвет бихте дали на вземащите решения за
ЛИДЕР относно текущия фокус на ЛИДЕР, за да се обърне внимание и да се обърне
текущата ситуация в селските райони?“.
1. Върнете се към произхода на ЛИДЕР, поставяйки ЛИДЕР като мярка в ПРСР и давайки
реална роля на местните социално-икономически агенти. В процеса трябва да се избягва
прекомерна бюрокрация, тъй като това предотвратява ефективна и бърза реакция на
нуждите на селските райони. Следователно е необходима по-малко бюрократична
рамка.
2. Превърнете МИГ в агенти за социални и цифрови иновации, залагайки на социалните
иновации, които да стимулират промяната, със способността да структурират селските
райони с обща цел и по-колективен подход.
3. По-голям социален диалог, повече прозрачност и по-голямо участие. Осигурете поголяма роля и капацитет за вземане на решения на местните участници в района.
Подобряване на участието главно на млади хора и деца. Разглеждайте социалния
капитал и сдруженията като елементи, способни да ободрят и създадат богатство в
селските райони.
4. Холистична визия, насърчаване на пилотни и експериментални действия и без страх от
провал. По-изчерпателна визия, по-висок профил и видими действия. Увеличете броя на
колективните проекти, които се считат за непродуктивни: подкрепа за МСП, социални,
културни, образователни проекти и др.
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5. Увеличете бюджетите, използвайки повече ресурси от други европейски, национални
и регионални фондове, не само от ЕЗФРСР. ЛИДЕР трябва да си постави по-амбициозни
цели, да проучи други пътища, да се справи с повече мерки, да преоткрие стратегии и
т.н., накратко, да се фокусира повече върху целта и по-малко върху формата.
Възползвайте се от обхвата на местните групи за действие и тяхната инфраструктура, за
да управлявате нови мерки и услуги за населението. МИГ трябва да получат по-голяма
автономия върху бюджетния контрол и да бъдат по-гъвкави и активни в икономическото
съживяване на региона, като бъдат установени логически мерки за контрол.
6. МИГ имат богат опит в селските райони и са от съществено значение поради близостта
и участието им. Местните групи за действие са отлични инструменти за свързване и
енергизиране на селските райони. Необходима е по-голяма гъвкавост и адаптация към
промените в екипите.
7. Подобрете видимостта на действията, предприети от ЛИДЕР, за да демонстрирате
тяхната добавена стойност по отношение на други инициативи.
8. Възползвайте се от настоящата ситуация, за да позиционирате селския свят като
източник на възможности.
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Швеция

Състав на извадката:
Пол

Възраст

5,3%

45,1%

Female

33,4%

21,0%

Male

54,9%

16-30
31-45
46-60

40,3%

60+

Месторабота
2,1%
6,0%
15,8%

Public admnistration
Civil society association
Entrepeneurs/SME

31,3%
25,5%

Local Action Group
University/Training center
Other

19,3%

Резултати, подчертани от Националната мрежа:
Бъдещето
Като цяло, мислите ли, че през 2035 г. хората в селските райони ще живеят по-добре, полошо или същото като днес?
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Worse; 19%

Equal; 19%

Better; 62%

По-голяма част от шведите гледат по-позитивно на бъдещето от средния
европеец в това проучване.
Гледайки 15 години напред ... кои три неща бихте искали да видите?

Improved access to Professional and Higher Level training

29,8%

Greater job opportunities and decent employment.

Sustainable centres for Industry Development

63,7%

29,6%

Accessibility to services comparable to those of cities.

Excellent Communications and Transport Services throughout
the whole of the territory.

70,2%

44,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

В сравнение с европейските отговори, трябва да се отбележи, че за шведите в
това проучване най-голямо е търсенето на достъпност до услуги, докато Европа
като цяло цени повече работните места и заетостта.
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Най-важните местни услуги
Коя от тези местни услуги оценявате най-много?
Access to financial services
Consumer services
Leisure offer / Culture
Digitization of services
Transportation
Affordable housing
Care services for the elderly and dependents
Education
Connectivity
Health and care
0

500

1000

1500

2000

2500

Подобно на европейското проучване - финансовите услуги, потребителските
услуги и свободното време не се оценяват толкова, колкото здравеопазването и
грижите, образованието, грижите за възрастни хора и зависимите лица и
свързаността.
По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия?

LAGs are the greatest social exponent of the territories
and promoters of gender equality. SOCIAL COHESIONEQUALITY

27,0%

LEADER is the best instrument for enabling the
participation and leading role of the population in the
future of their own territory, with the emphasis placed on
the active participation of the local population in…

61,6%

The initiative establishes direct collaboration through
financial and other supports especially for SMEs and
professionals in the territory. SMEs AND
PROFESSIONALS

54,4%

LEADER has helped to increase awareness and
appreciation of the importance of the rural environment.
DIGNITY
Through LEADER, the landscape, environment, and
biodiversity in the territories are improved through
sustainability plans. BIODIVERSITY

74,7%

33,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
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Отговорите от Швеция са значително по-малко по отношение на БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
и СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ / РАВНОПОСТАВЕНОСТ в сравнение с европейските колеги
в това проучване, но с по-високи - за ДОСТОИНСТВО.
Оценете стойността на ЛИДЕР

Каква би била вашата територия без
помощта на ЛИДЕР?

Искате ли вашата територия да продължи да
получава ресурси за насърчаване на
икономическо, социално и екологично
многообразие чрез ЛИДЕР и МИГ?

Better;
1%

No; 0%

I do not
care; 2%

Same;
11%

Yes; 98%

Worse;
88%

Отговорите от Швеция са малко по-положителни от средното на европейско ниво
Смятате ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно развитие на
всички нива (икономическо, социално, политическо)?
Yes; 4%

I do not
know; 21%

No; 75%
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Подобряване на ЛИДЕР
Как бихте подобрили подхода ЛИДЕР? Оценете следните опции от 1 до 5 (5 е
максималната стойност).

Simplifying bureaucratic procedures and providing
LAGs with greater capacity for social and
economic revitalization

Avoiding the high level of politicisation in the
application of LEADER

Considering LAGs as catalysts and capitalizers of
resources in rural areas, not only from EAFRD
funds.

Returning to the origins of LEADER in terms of the
implementation of the 7 basic principles
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2500

Всички изглеждат почти еднакво важни, но коментарите в свободен текст
показват различно

Коментари от шведски участници
От 419 шведски участници бяха получени 219 отговора в свободен текст, разпределени
между следните теми:
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ЛИДЕР is not
important, general
critisism survey
3,70%

Perception of
ruralities
3,09%

Infrastructure
2,47%
Environment/
Sustainability,
circular economy
8,02%

Cooperation
4,32%

Market LEADER and
EU locally
1,85%
More support for
NGOs
1,23%

Vital importance of
rural areas
16,67%

Increase the budget
for LEADER, extend
the approach
12,35%

LEADER makes a
difference
29,01%
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Анекс 2. Въпроси в
проучването
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elard@elard.eu

www.elard.eu

