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Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) 

е центърът, който свързва заинтересованите от развитието на 

селските райони лица в целия Европейски съюз (ЕС). ЕМРСР 

допринася за ефективното прилагане на програмите за 

развитие на селските райони (ПРСР) в държавите-членки чрез 

генериране и споделяне на знания, както и чрез улесняване на 

обмена на информация и сътрудничеството в селските райони 

на Европа. 

Всяка държава-членка е създала Национална селска мрежа 

(НСМ), която обединява организациите и администрациите, 

участващи в развитието на селските райони. На ниво ЕС, 

ЕМРСР подкрепя комуникацията между НСМ, националните 

администрации и европейските организации. 

Повече информация ще откриете на сайта на ЕМРСР 
(https://enrd.ec.europa.eu). 

 

Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
 
Брошурата на ЕЗФРСР с примерни проекти е част от поредица от 

публикации на ЕЗФРСР, които спомагат за насърчаване на обмена 

на информация. Всяко издание на брошурата описва различни 

видове проекти, които са получили съфинансиране по ПРСР от 

ЕЗФРСР. 

Минали издания на брошурата за проекти на ЕЗФРСР могат да 

бъдат изтеглени от раздела за публикации на уебсайта на 

ЕМРСР(1). Колекцията от добри проекти и практики на ЕМРСР(2) 

съдържа множество допълнителни примери за помощ от ЕЗФРСР 

за инициативи за развитие на селските райони. 

 

(1)     https://enrd.ec.europa.eu/publications/search 
(2)     https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en 
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Въведение 
 
Европейската провинция предлага уникален потенциал по отношение на качеството на живот, обикновено при по-евтини 

поземлени и жилищни имоти, повече пространство, по-чист въздух и по-лесен достъп до висококачествен природен 

ландшафт в сравнение с много части на градската Европа. Селските райони, които съчетават тези естествени силни страни с 

адекватни услуги, възможности за развитие на бизнеса и приобщаващи общности, са места, където обикновените хора и 

професионалистите могат да водят добър живот. 

Селските райони са непрекъснато изправени пред промени, задвижвани от технологични, екологични, демографски и 

политически тенденции, засягащи обществото в Европа и в световен мащаб. Макар и европейските селски райони понякога да 

изпитват трудност със запазването на услуги, съоръжения и население, тези тенденции могат също и да създадат нови 

възможности за иновативни решения. Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) помагат на селските райони да 

оползотворят своите специфични условия и характеристики, за да превърнат предизвикателствата във възможности и да 

станат или останат привлекателни места за живот и работа – дори в екстремни ситуации, както показа неотдавнашната 

пандемия COVID-19. ПРСР могат също да допринесат значително за новата стратегия на ЕС за растеж „Зелена сделка“, като 

гарантират, че селските райони няма да бъдат изоставени и като използват стимули за насърчаване на оживени и устойчиви 

селски райони. 

 

„Укрепване на социално-икономическата структура на селските 

райони“ е една от трите генерални цели в предложението на 

Европейската комисия за ОСП след 2020 г. Тази брошура за 

проекти на ЕЗФРСР разглежда как ПРСР вече допринасят за 

трите основни съставки, необходими за оживени селски райони: 

добре функциониращи услуги, динамични възможности за 

развитие на бизнеса и приобщаващи общности. 

Селските общности не могат да съществуват без подходящи 

услуги и инфраструктура, задоволяващи нуждите на 

населението. Достъпността на услугите е от решаващо 

значение за благосъстоянието на жителите на селските 

райони и за социалната и икономическа устойчивост на 

общностите. Качеството на услугите в ключови области като 

здравеопазване, образование, мобилност, енергетика и 

цифровизация оказват голямо влияние върху качеството на 

живот в селските територии. 

Подкрепата за ПРСР може да допринесе за предоставянето на 

услуги в селските райони на Европа. Това е особено важно, когато 

вследствие на съкращения в публичния бюджет и обезлюдяването 

се закриват основни услуги като магазини, обществен транспорт, 

банки, здравеопазване, училища, младежки заведения и пощи. В 

такива случаи ПРСР могат да подкрепят развитието на частния 

бизнес или инициативи на общността, които предоставят на 

селските райони алтернативни услуги, или да помогнат при 

предоставянето или надграждането на основна инфраструктура, от 

която зависи предоставянето на услуги (например широколентова 

интернет връзка). 

ПРСР могат да играят полезна роля и в подкрепата на 

планирането отдолу-нагоре, анимация, обучение, техническа 

помощ, пилотиране и финансиране на иновативни проекти за 

предоставяне на услуги в селските райони - LEADER (1) и Smart 

Villages са добре известни примери в тази насока
(2)

. По време на 

неотдавнашната криза с COVID-19, няколко местни инициативни  
 

(1)  Повече за LEADER можете да научите в EU Rural Review 29 ‘LEADER Achievements’, https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-29-leader-
achievements_en  и LEADER Ресурси на сайта на ЕМРСР, https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-resources_en 

(2)  Повече за Smart Villages можете да научите от портала на ЕМРСР, 
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en 
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групи (МИГ) от LEADER предприеха инициативи за да 

помогнат на своите селски общности да се справят със 

социалното и икономическото въздействие на 

пандемията. 

Общността и социалната жизненост зависят особено 

много от наличието на местна икономическа дейност и 

местни работни места. Подпомагането на заетостта в 

селските райони – независимо дали в първичния сектор 

(селско и горско стопанство) или в по-широката селска 

икономика, е ключов приоритет на политиката на ЕС за 

развитие на селските райони и може да има ценен принос 

към общите цели на ЕС за растеж и наличие на работни 

места, като се задейства потенциалът за растеж в много 

селски райони. 

 

Благодарение на близостта си до природата и първичното 

производство, селските икономики са в изгодна позиция 

да се възползват от възможностите, предлагани от 

нововъзникващите икономики като биоикономиката, 

зелената и кръговата икономика, както и икономиката на 

преживяването(3), въз основа на тяхното богато природно 

наследство и културни традиции. Те могат да допринесат 

съществено за ключовите приоритети на ЕС като 

Европейската зелена сделка(4) и новата стратегия „От 

фермата до трапезата“(5) за устойчива хранителна 

система. Преобладаването на възрастни жители в много 

от селските райони, което обикновено се разглежда като 

предизвикателство, може да се превърне във възможност 

за развитие на социалната икономика, жилищната 

икономика и „сребърната“ икономика. Цифровите услуги 

могат да помогнат за преодоляване на традиционните 

предизвикателства пред селския бизнес и да създадат 

нови форми на близост до знания, пазари и 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Социалното приобщаване е от ключово значение за даване 

възможност на общностите да определят проактивно своите 

нужди и да идентифицират възможни решения въз основа на 

местните специфики. Приобщаващите селски общности 

гарантират, че възможно най-много хора ще имат право на 

глас в решенията, засягащи техния район, и ще са в 

състояние да участват в колективни действия. Подходите 

отдолу-нагоре като LEADER са един от начините, по които 

ПРСР могат да помогнат за изграждане на взаимоотношения 

и доверие, отговорност и капацитет в общността, като се 

включват хора от всички възрасти с различен опит, и могат 

да помогнат за успешни инвестиции в съоръжения, услуги 

или предприятия. 

Трите елемента, подчертани по-горе – услугите, работните 

места и социалното приобщаване, са дълбоко 

взаимосвързани. Подобренията в селските услуги като 

широколентов достъп до интернет, транспорт, 

здравеопазване, култура, образование и грижи за децата са 

от първостепенно значение за заетостта, създаването на 

работни места и социалното приобщаване. 

Настоящото издание на брошурата за проекти на ЕЗФРСР 

представя проекти, подкрепени от ЕЗФРСР по ПРСР 2014-

2020 г., които успешно са подобрили услугите, работните 

места или социалното приобщаване в селските райони, 

понякога постигайки повече от първоначално планираното. 

Показва как социалните цели могат да вървят ръка за ръка с 

икономическата и екологичната устойчивост и че оживените 

селски райони са от съществено значение за всички, 

включително за земеделските производители и жителите на 

града. Изданието илюстрира как ПРСР предоставят както 

„твърда“, така и „мека“ подкрепа – инвестиране във 

физически активи и хора, и предлагат рамка за стимулиране 

на общностите за разработване на собствени стратегии за 

оживени селски райони. 
 

Екипът за контакт на ЕМРСР 
 
(3)  Терминът „икономика на преживяванията“ се отнася до потребители, които искат не само да купуват материални продукти, но и да имат 
конкретно „преживяване“. За повече информация относно възможностите за селските райони вижте EU Rural Review 24 „Преосмисляне на 
възможностите за бизнес в селските райони“, https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-
opportunities_en 
(4) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

(5) https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 
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Through investments in basic services, local 

can receive help to walk again in their 

rural communities (page 10). 

 
 
 
 

1. Услуги в селските райони 
По-качествената инфраструктура и основните услуги подобряват ежедневието на жителите на 
селските райони и могат да стимулират нови решения на основните предизвикателства, пред 
които са изправени селските общности. 

 
Населението в селските райони обикновено е по-

разпръснато, отколкото в градовете, което може да 

означава по-високи разходи за предоставяне на услуги 

на отделните клиенти. Това често се отразява на 

икономиката на доставчиците на услуги, което ги прави 

по-малко заинтересовани от потенциални клиенти в по-

рядко населени райони. 

 

Когато селските общности решат да обединят усилията 

си, за да запълнят пропуските в предоставянето на 

услуги, те могат да постигнат критична маса, която 

улеснява инвестициите, а ПРСР могат да им помогнат 

да постигнат целите си. Успешните проекти могат да 

предизвикат нови инвестиции и да умножат 

въздействието. 

 

В селските райони на Германия пет съседни 

общности се събраха, за да осигурят 

инвестиции, използвайки подкрепата на 

ЕЗФРСР за преодоляване на цифровото 

разделение (стр. 5). 

 

На страница 6 можете да прочетете как едно 

хърватско село използва финансиране от 

ЕЗФРСР, за да разшири своята 

водоснабдителна мрежа, осигурявайки 

адекватен достъп до вода за селските 

предприятия и всички жители, привличайки по 

този начин по-нататъшни публични 

инвестиции, включително в съседни райони. 

 

Чрез инвестиции в основни услуги, надграждане на 

местната инфраструктура и подкрепа за частни 

доставчици на услуги, ПРСР създават повече 

възможности за предлагане на достъпна и 

привлекателна среда за бизнеса, който обслужва 

специфични местни нужди. 

 

В отговор на нуждите на клиентите и 

подкрепена от ПРСР, румънска лаборатория 

модернизира бизнеса си, за да предоставя 

интегрирани ветеринарни услуги „на портала 

на фермата“ (стр. 8).  

 Новите цифрови технологии дават възможност на 

социалните иновации да предоставят по-добри услуги в 

селските райони. Те могат също така да подобрят 

взаимоотношенията с градските райони, като 

същевременно активно се придвижват към по-

екологично, здравословно и грижовно общество. 

Подобреният достъп до интернет дава възможност на 

селското население да се възползва от такива 

технологии и това е фокус на подкрепата на ПРСР. 

 

Включването на местните хора в процесите на вземане 

на решения често помага за по-доброто определяне на 

нуждите и възможните решения. Услугите често се 

проектират най-добре чрез включване на самите 

селски общности чрез подход отдолу-нагоре 

 

В селските райони на Ирландия подкрепата от 

ПРСР чрез LEADER доведе до закупуването на 

неврологичен рехабилитационен костюм, 

благодарение на който пациентите могат 

отново да ходят в своите селски общности 

(стр. 10). 

 

Тези примери подчертават как подкрепата от ПРСР 

може да помогне за компенсиране на по-високата „цена 

на глава“, която пречи на инвестициите, или да 

стимулира нови подходи за предоставяне на услуги в 

селските райони. Такива инвестиции подобряват 

икономическата и социалната устойчивост на селските 

райони.  
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Услуги в селските райони 

 

Селските райони на Германия по 
пътя към Гигабит обществото  
 

Пет селски района в Германия използваха финансиране от ЕЗФРСР за създаване на компания за цифрова 

инфраструктура за преодоляване на цифровото разделение. 

 

Касел, Швалм- Едер, Валдек-Франкенберг, Вера-Майснер и 

Херсфелд-Ротенбург са пет селски района в северен Хесен, 

централна Германия. Районът е слабо населен в сравнение 

със средното за Германия, със 145 жители на км² (средната 

гъстота на населението в страната е 235 жители на км²). (1) 

 

Въпреки усилията на общините, през 2014 г. районите са били 

под средното ниво в Германия за наличност и качество на 

високоскоростни широколентови връзки. Това означава, че по-

голямата част от гражданите и компаниите не могат да се 

възползват напълно от възможностите, предлагани от 

информационното общество. 

 

Петте района обединяват усилията си за създаване на 

инфраструктурната компания Breitband Nordhessen 

GmbH (BNG), която след това обявява две обществени 

поръчки и избира изпълнител за изграждането на 

оптичната мрежа –  

Weigand Bau GmbH, и оператор – Netcom Kassel. След това 

кандидатства за финансиране по Мярка 7 - Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) на региона Хесен, за да 

съфинансира 50% от разходите за пасивната 

инфраструктура, включително кабелни канали, фибростъкло 

и многофункционални кутии. Съфинансирането от WIBank – 

Банката за развитие в Хесен и Европейската инвестиционна 

банка ѝ позволяват да разработи ефективен по отношение на 

разходи и ресурси модел, който ѝ спечелва Европейската 

награда за широколентов достъп през 2015 г. като най-добър 

проект в категорията на наградите „намаляване на разходите 

и съвместни инвестиции “. 
 
„Breitband Nordhessen представлява най-добра 
практика както в организационен план, така и с 
оглед на ефективното финансиране на пасивна 
мрежа FTTH, която предоставя висококачествени 
услуги на селските домакинства и МСП.” 

Европейски награди за широколентов достъп, 
2015 г.  

 
 

(1) Източник: Евростат, данни за плътността на населението (2018), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/table?lang=en 
 
 

DEVELOPMENT AREA 
Broadband expansion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГЕНДА  

Област на разширяване 

Breitband Nordhessen 

Извън областта на разширяване 
 

© Breitband Nordhessen Gmbh 

 
 

570 села в 90 общини в регион Северен Хесен вече са свързани към високоскоростния интернет 
благодарение на този проект. Освен това Breitband Nordhessen планира разширяване до 
допълнителни области (с тъмно синьо на картата). 
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Услуги в селските райони 

Този проект, финансиран от ПРСР, стимулира още 

инвестиции в цифрова инфраструктура в региона на 

Хесен, който напредва към „Гигабит обществото“, 

предвидено от Европейската комисия в нейната 

стратегия за цифров единен пазар. Компанията е 

разработила своята „Гигабит стратегия“, за да помогне 

на местните общини и градове в региона да доставят 

локални високоскоростни интернет мрежи. Стратегията 

ще дава насоки на всички нови мрежови разработки в 

района, включително за жилищни или индустриални 

зони . 

В рамките на три години проектът 
предостави достъп до високоскоростен 
интернет на повече от 570 села в региона 
на Северен Хесен. 

В рамките на три години (от октомври 2016 г. до ноември 

2019 г.) проектът инсталира 2 200 км фиброоптичен кабел с 

1 400 мултифункционални кутии (MFG). Градовете във 

всичките пет области получиха достъп до високоскоростен 

интернет през април 2017 г. и днес повече от 570 села в 90 

общини в регион Северен Хесен са свързани към мрежата. 

Предстои по-нататъшното разширяване на 

широколентовия достъп в региона. BNG планира да 

свърже 90 регионални училища към новата мрежа, която 

се очаква да бъде финансирана от нова програма на 

Федералното министерство на транспорта и цифровата 

инфраструктура.

Име на проекта 
Breitbandausbau Nordhessen 

Тип бенефициент 
Публичноправно дружество 

Период 
2017 – 2020 

Финансиране 
• Общ бюджет: € 40.9 млн.

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 20 млн. 

• Финансиране от централни/местни

органи: € 20.9 млн.

Мярка по ПРСР 
M07 – Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони 

Още информация 
www.breitband-nordhessen.de 

Контакт 
laurier@breitband-norhessen.de 

(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy

Подобряване на водоснабдяването в 
хърватско село 

Финансиране от ЕЗФРСР подобри общественото водоснабдяване в селските райони на Хърватия, като при 

това стимулира допълнителни инвестиции, които доведоха до по-добри услуги и по-високо качество на живот 

за жителите на района. 

Река е малко селище с около 1 500 жители в окръг 
Копривница-Крижевици в Северна Хърватия. Това е 
динамично място с активна общност, организирано около 
различни сдружения и футболен клуб. Селското стопанство 
е основната икономическа дейност, съсредоточено е главно 
в дребни семейни ферми и често е съчетано с работа в 
близкия град Копривница. Копривница е процъфтяваща 
туристическа дестинация с висок жизнен стандарт и се 
счита за национален шампион по ефективно управление на 
отпадъците. 

Като част от по-широк план за подобряване на условията на 

живот в района около Копривница, общината решава да 

завърши обществената водоснабдителна и канализационна 

мрежа в Река. Мрежата е изградена през 1997 г., но 50 от 

500-те домакинства в Река не са свързани с нея.

6 

Обществената компания за водоснабдяване, Koprivničke vode 

Ltd., кандидатства за финансиране по Мярка 7 - Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони на 

Хърватската програма за развитие на селските райони 

(ПРСР). Благодарение на тези пари компанията изгражда нов 

2,3 км тръбопровод, който осигурява на последните 50 

домакинства в Река достъп до обществената 

водоснабдителна и канализационна мрежа. 

Основните работи, включени в проект с такъв размер, често 

създават неудобства за засегнатите граждани. В този случай 

обаче, благодарение на посредничеството на местния 

граждански съвет, жителите на Река си сътрудничат тясно с 

компанията (Koprivničke vode Ltd.) както на етапа на 

строителство, така и при прякото договаряне на точките за 

свързване. 

http://www.breitband-nordhessen.de/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy


Услуги в селските райони 

Проектът подобрява обществената водоснабдителна и канализационна мрежа в Река. Освен това 
дава зелена светлина на друг финансиран от ЕЗФРСР проект – подобряване на пътя, свързващ две 
села, покрай който преминават водопроводите. 

„Много съм доволна от сътрудничеството между 
организатора на проекта и жителите на Река. 
Всички жители бяха информирани своевременно за 
работите и приветстваха постиженията с много 
ентусиазъм“. 

Кристинка Микулич, председател на 
местния граждански съвет 

След това проектът стимулира още публични инвестиции в 

местната инфраструктура, насочени към подобряване на 

достъпа до услуги и условията на живот в този селски 

район.  

Град Копривница подкрепи друг проект за 

възстановяване на пътя NC 017, свързващ Река със 

Стариград, край който преминават водопроводите.  

Този проект също е съфинансиран по Мярка 7 - Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони на 

хърватската ПРСР.  Пътят е обновен и са добавени 

пешеходна алея, велоалея и система за обществено 

осветление. Жителите сега се радват на по-безопасен и 

лесен достъп до основни услуги, включително детска 

градина, детска площадка и поща, както и училища, църкви, 

читалища и магазини.  

Работите освен това подобриха връзките между NC 017 и 

републиканските пътища на Копривница-Загреб и Жлебице, 

квартал на Река, населен от ромски семейства. В близко 

бъдеще в района ще бъде изградена нова детска площадка, 

за да се улеснят контактите между жителите на Жлебице и 

останалото  население.7  7 
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Услуги в селските райони 

По-нататъшно разширяване на водопроводната и 

канализационната мрежа се планира и в други 

близки населени места. 

Местните жители си сътрудничиха тясно с 
компанията по време на строителните работи. 

„Изграждането на водоснабдяването в Река ни 
даде истински стимул да продължим усилията 
за модернизиране на водоснабдителната 
система и да я направим по-безопасна. Тези 
проекти имаха положителни ефекти върху 
качеството на живот на нашите потребители 
и съграждани." 

Говорител на Koprivničke vode Ltd. 

Име на проекта Изграждане на водопроводната 
мрежа на селищата Река и 
Стариград 

Вид бенефициент 
Публично дружество 

Период 
2017 

Финансиране • Общ бюджет: €88907
• Финансиране от ЕЗФРСР: € 71 832
• Финансиране от
централни/регионални органи: € 12 676 
• Частно финансиране: € 4 399

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони 

Още информация 
www.kcvode.hr 

Контакт 
sonja.lovrencic@kcvode.hr 

Предоставяне на ветеринарни услуги „на 
портала на фермата“ в Румъния 

Ветеринарна компания използва финансиране от ЕЗФРСР, за да закупи мобилна лаборатория, която да 

предлага ветеринарни услуги на територията за своите клиенти. 

Ветеринарните здравни услуги са много важни за 

физически лица и предприятия, които отглеждат животни и 

преработват, съхраняват и пускат на пазара продукти от 

животински произход. Това важи особено за селските 

райони, тъй като споменатите дейности често се 

извършват именно там. 

През 2009 г. частната компания Laborvet започва 

дейност като доставчик на ветеринарни услуги в окръг 

Бакау. Получава разрешение за извършване на 

санитарни дейности през 2011 г. и допълнително 

разширява услугите си, като включва и безопасност на 

храните през 2015 г. 

Клиентите на Laborvet се намират предимно в близост до 
лабораторията и включват птицевъди, свиневъди и 
гълъбовъди, цехове за производство на храни, търговци на 
животински и неживотински храни, както и кетъринг 
компании, сладкари и магазини, продаващи натурални  
здравни, хранителни и козметични продукти. Много от тези 
клиенти все по-често търсят съвет и по-бърза диагностика 
в собствените си помещения Тази услуга изисква мобилна 
лаборатория, но в момента в Румъния работят много 
малко сертифицирани мобилни ветеринарни лаборатории,  
8 

тъй като те изискват специално оборудване и обучен 

персонал. Мобилните лаборатории се използват основно в 

публичния сектор за спешни интервенции, овладявабе на 

епидемии, контрол в областта на общественото хранене или 

за откриване на евентуално огнище на инфекциозни 

заболявания. 

Тази частна ветеринарна компания използва 
финансиране от ПРСР, за да отговори по-добре 
на нуждите на своите клиенти, разширявайки 

дейността си.

8

http://www.kcvode.hr/


©
 L

a
b

o
rv

e
t 
S

er
v 

Услуги в селските райони 
 

 
Laborvet е първата частна лаборатория в 

североизточната част на Румъния, която предоставя 

ветеринарно-санитарни услуги. Стратегическото 

мислене и доброто управление помагат на бизнеса да 

се адаптира към нуждите на своите клиенти, а 

финансирането от ЕЗФРСР е от решаващо значение 

за подпомагане на компанията да диверсифицира 

услугите си. 
 

 
 
 
 

Този проект, финансиран от ПРСР, 
създаде нови възможности за работа 
за местните жители. 

 
 

За да отговорят по-добре на нуждите на своите клиенти, 

през 2016 г. мениджърите на Laborvet решават да 

кандидатстват за финансиране от румънската програма за 

развитие на селските райони (ПРСР), по Подмярка 6.4 - 

Подкрепа за инвестиции в създаването и развитието на 

неземеделски дейности. 

Благодарение на това финансиране компанията закупува 

мобилна ветеринарна лаборатория с необходимото 

оборудване за вземане на проби, тестване, диагностика и 

лечение на селскостопански животни и домашни 

любимци. 

Лабораторията отговаря на европейските стандарти за 

качество и позволява събирането и транспортирането в 

оптимални условия на проби от ферми или ветеринарни 

служби. Пробите се извличат на място с помощта на 

подходящи инструменти и веднага се тестват за ранна 

диагностика в помещенията на клиента. Ако е необходимо, 

пробите могат да бъдат доставени в лабораторията за по-

нататъшни изследвания и регистрация в базата данни на 

лабораторията. Тази услуга от врата до врата позволява на 

фермерите да спестят време и пари. Laborvet обслужва 

ферми, но също така си сътрудничи с ветеринарните служби в 

окръг Бакао. 

„Силно препоръчително! Анализите са извършени с 
високо качество и те предлагат целенасочено 
лечение на откритите бактерии. Благодаря и ви 
пожелавам много успехи занапред!” 

Сорин Ифтиме, 

 клиент на Laborvet 

 
 
 

Име на проекта Интегрирани ветеринарни услуги 
чрез мобилна лаборатория 

Вид бенефициент Частна компания 

Период 2016 – 2017 

Финансиране • Общ бюджет: € 127 440 
• Финансиране от ЕЗФРСР: € 97 492 
• Финансиране от 
централни/регионални органи: € 17 204 
• Частно финансиране: € 12 744 

Мярка по ПРСР M06 – Развитие на стопанства и 
предприятия 

Още информация www.laborvet.ro 

Контакт laborvetserv@yahoo.com 

 
„Нашите услуги струват три пъти по-малко от 
обществените, ние предлагаме „пакетно“ решение и 
издаваме фактура, която фермерите не трябва да плащат 
на място. Резултатите от анализа се предоставят по-
бързо от тези от държавните лаборатории. За откриване 
на патогенни микроби в храните и фуражите използваме 
автоматизиран метод с международно призната 
технология, която намалява времето, необходимо за анализ 
от 5 дни на 24 часа!“!” 

Говорител на Laborvet 

 
Финансирането от ПРСР доведе и до създаване на работни 

места за трима местни жители с опит в областта, които са 

нямали необходимите сертификати. Laborvet ги обучи в 

лабораторните дейности и техники, така че сега те са 

квалифицирани за работа в мобилната лаборатория. Сега в 

компанията работят девет души.  
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Услуги в селските райони 

 

Иновативни и достъпни рехабилитационни 
услуги в селските райони на Ирландия  
 

Финансирането от ЕЗФРСР предлага нова надежда на пациенти, страдащи от инсулти или гръбначни 

наранявания в селските райони на Ирландия, като прави неврологичната рехабилитация по-приобщаваща и 

лесно достъпна за местните общности. 

 

Технологиите предлагат нови решения и нова надежда на 

пациентите, възстановяващи се от гръбначни травми, 

инсулт или мозъчни травми. Специфичното оборудване 

обаче е скъпо и изисква специални услуги за 

рехабилитация, традиционно по-достъпни в градските 

центрове.  

Роботизираният екзоскелет, например, е специален тип 

оборудване, което позволява на 
 

 

пациентите да подобрят способността си да стоят прави и да 

ходят, като предприемат все по-голям брой стъпки с 

подходящо изместване на теглото. То е изключително скъпо. 

Нестопанската организация No Barriers Foundation, in 

Letterkenny Co. Donegal предлага на пациентите от местните 

селски райони шанс да следват рехабилитационни протоколи 

в собствената си общност. Когато решaва да закупи 

роботизиран екзоскелет, Фондацията се обръща към 

LEADER за потенциална подкрепа чрез Donegal Local 

Development. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарение на финансирането от ПРСР, No Barriers Foundation предоставя тази услуга за 30-60 
евро на сесия. Тази подпазарна цена прави услугата по-приобщаваща и с добавена стойност – 
пациентите в селските райони могат да са на рехабилитация близо до дома си. 
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Услуги в селските райони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Към февруари 2020 г. над 40 пациенти, 
използващи инвалидни колички, са 
имали достъп до екзоскелета чрез 
пилотната схема на проекта. 

 

Фондацията сформира редица подкомитети, включително 

комисия за набиране на средства. През декември 2016 г. тя 

стартира кампания за набиране на средства, наречена 

„Положителни стъпки“, която мобилизира местната общност и 

събира 25% от общите разходи за роботизиран екзоскелет 

Ekso Bionics. Тази сума допълва финансирането по мярка 19 от 

ирландската програма за развитие на селските райони (ПРСР). 

Фондацията също така сформира комитет за предоставяне на 

услуги, който включва физиотерапевти, трудови терапевти и 

местен общопрактикуващ лекар (ОПЛ), който да наблюдава 

въвеждането на услугата. Част от финансирането от ПРСР е 

използвано за заплащане на Ekso Bionics – компанията 

производител на екзоскелета, за обучение на четиримата 

оторизирани физиотерапевти за предоставяне на услугата в 

Донегал от 2018 г. 
 

ОПЛ, болнични консултанти, местни медицински сестри и 

други заинтересовани страни са помолени да насочат 

пациентите, нуждаещи се от машината, към Фондацията. Три 

месеца след стартирането на схемата за направление през 

януари 2019 г. машината се използва с пълен капацитет (30 

сесии на седмица). 

 

Екзоскелетът е един от само трите достъпни за 

обществеността в Ирландия и един от само 300 в целия свят. 

Нито частните доставчици на здравни услуги, нито 

публичната здравна служба (HSE) не биха могли да 

предоставят такава услуга. Благодарение на финансирането 

по ПРСР, Фондация „Без бариери“ предоставя тази услуга за 

30-60 евро на сесия, в зависимост от продължителността на 

сесията. Тази подпазарна цена прави услугата по-

приобщаваща и с добавена стойност – пациентите в селските 

райони могат да са на рехабилитация близо до дома си 

 
Понастоящем услугата е финансово самоиздържаща се и в 

нея работят двама щатни служители и четирима на 

граждански договор, които работят по проекта според 

нуждите. 

От началото на проекта Фондацията работи за повишаване 

на осведомеността относно проекта и наличността на 

машината на нуждаещите се от нея, чрез медийна кампания, 

образователни семинари и участие в конференции. Превозно 

средство с достъп за инвалидни колички помага за 

транспортирането на екзоскелетното оборудване в 

северозападната част на Ирландия. 

Към февруари 2020 г. над 40 пациенти на инвалидни колички 

са имали достъп до екзоскелета чрез пилотната схема на 

проекта. С негова помощ пациентите в селската общност на 

Донегал са извървели общо 950 000 стъпки. 

Това е първият по рода си проект в Ирландия и той може да 

се използва като шаблон за по-нататъшни проекти. 

Служителите на No Barriers Foundation вярват, че проектът 

може да бъде възпроизведен с подходящия екип, с 

подкрепата на общностите и с достатъчно финансиране. 

Плановете за бъдещето включват по-нататъшно изпробване 

на обхвата на услугата, наемане на допълнителен персонал 

на пълен работен ден, предлагане на психологически услуги 

на пациенти и допълнителни групови упражнения. 

 
 
Име на проекта Закупуване на екзоскелетен бионичен 

рехабилитационен костюм 

Вид бенефициент НПО 

Период 2018 

Финансиране • Общ бюджет: € 161 380 
• Финансиране от ЕЗФРСР: € 121 035 
• Финансиране от централни/регионални 
органи: € 40 345 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/CLLD 

Още информация www.nobarriers.ie 

Контакт johnnyloughrey2000@yahoo.co.uk 

 
„Проектът Ekso Bionics Exoskeleton е много иновативен, 
тъй като подобно високотехнологично оборудване се 
предлага за първи път в нашата област по LEADER.” 

Франк Кели,  

Donegal Local Development 
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2. Заетост в селските райони 
Селските райони често осигуряват по-здравословна бизнес среда и по-ниски 

разходи за земя и офис площи. Въпреки това бизнесът в тези райони може да 

бъде ограничен от география, демография и достъп до квалифицирана работна 

ръка, инфраструктура и други ресурси. Програмите за развитие на селските райони 

(ПРСР) могат да помогнат за превръщането на такива предизвикателства във 

възможности и, като спомогнат за създаването на по-привлекателна и устойчива 

местна бизнес среда, от своя страна могат да насърчат заетостта в селските 

райони. 
 

Интернет и други цифрови технологии създават нови 

възможности за предприятията и предприемачите в 

селските райони, както и нововъзникващите сектори като 

зелената икономика, биоикономиката, икономиката на 

преживяването и икономиката на пребиваването(1). Освен 

нови възможности за предоставяне на стоки и услуги, 

цифровите технологии дават възможност и за нови 

източници на финансиране, като например краудфандинг. 

Комбинирането на тези възможности и алтернативни 

източници на финансиране може да доведе до развитие на 

бизнеса. Това означава, че има значителен потенциал за 

увеличаване на жизнеспособността на настоящите работни 

места, създаване на нови и привличане на хора – 

включително млади, които да живеят и работят в селските 

райони. 

Във Франция група от 11 агрономи създава 

колективна ферма, използвайки креативна 

комбинация от източници на финансиране, 

включително ЕЗФРСР (стр. 13). 

Не всички бизнеси в селските райони са свързани със 

селското стопанство. Селските общности произвеждат и 

използват широка гама от стоки и услуги. Понякога дори 

традиционният бизнес може да се нуждае от подкрепа от 

ПРСР, когато иска да се разшири. 

На стр. 14 можете да прочетете как словашка 

пекарна успешно е използвала финансиране от 

ЕЗФРСР за разширяване и укрепване на бизнеса си. 

Регионалният бизнес потенциал и местното 

предприемачество също могат да се възползват от мрежа, в 

която фирмите се събират, за да се подкрепят взаимно.

Пример от селските райони на Австрия, показващ как 

мрежа от предприятия стимулира местната заетост, е 

представен на стр. 16 
 

ПРСР, и по-специално методът LEADER, позволяват на 

местните общности да проектират решения на местните 

предизвикателства. Тези решения често могат да имат 

множество положителни ефекти, например създаване на 

услуги, които създават нови възможности за заетост, но 

също така помагат да се направят общностите по-

приобщаващи. 

Селска общност в Литва използва многоцелево 

финансиране от LEADER, за да превърне 

изоставена сграда в дом за възрастни, с което 

създава нови работни места и услуга, която е в 

полза на цялата общност (стр. 18). 

Тези примери подчертават някои от разнообразните начини 

по които подкрепата от ПРСР може да помогне за запазване 

на съществуващите работни места и да създаде нови 

възможности за заетост в селските райони. Това засилва 

привлекателността на живота и работата извън големите 

градски зони и помага за поддържането на селските 

общности и дори за разрастването им, което от своя страна 

прави тези райони по-привлекателен пазар за големи и 

малки частни доставчици на услуги. 

 
(1)  Жилищната икономика разглежда стратегии, които правят 
дадено място привлекателно за нови жители, което от своя 
страна създава предимства за местната икономика. За 
дефиниции на различни видове икономики в селските райони, 
вж. EU Rural Review 24 'Re-imagining Rural Business 
Opportunities', https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-
review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_en 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_en
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Заетост в селските райони 
 

Създаване на колективна биоферма 
във Франция  
 

Група млади агрономи използваха финансирането от ЕЗФРСР, за да създадат колективна биологична 

ферма, където да живеят и работят. Трудолюбието, страстта и креативността правят този проект пример 

за успешен селски бизнес. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвместната работа има много предимства, 
но понякога може да се окаже и трудна. 
Колективът в La Tournerie използва 
креативно мислене за справяне с 
практическите предизвикателства. 

 
 

През 2012 г. група от десет млади агрономи, които са учили 

заедно във Висшия земеделски институт в Лил, решават да 

живеят и работят заедно във ферма. Интересите на някои от 

тях са към градинарство или животновъдство, а други искат 

да правят хляб, сирене и бира. Повечето членове на групата 

са израснали в градове и малко от тях са имали родители 

фермери. Един от лайтмотивите, зад които всички те 

застават, е: съвместната работа трябва да доведе до по-

добро качество на живот, отколкото индивидуалната работа. 

Търсейки вдъхновение, през 2013 г. групата посещава 

колективна ферма в Майен, северозападна Франция. 

Колективната организация на фермата се основава на 

споделени умения и дежурен персонал в края на седмицата, 

като гарантира, че всеки може да бъде незабавно заместен. 

Този модел показва, че може да се постигне добър баланс 

между личен и професионален живот, дори във ферма и това 

убеждава групата да започне свой собствен проект. 

Групата получава обучение от Земеделската камара и 

успешно кандидатства за финансиране по Мярка 6 - 

Развитие на стопанства и предприятия пред френската 

национална рамкова програма за развитие на селските 

райони (ПРСР). Всеки член на групата също получава и 22 

400 евро от националния фонд „Dotation Jeunes Agriculteurs“ 

(„Дарение за млади фермери“), който финансира млади хора 

(под 40 години), които за първи път започват да се занимават 

със земеделие. 

Групата креативно заобикаля основната пречка пред 

стартирането на фермерски бизнес, а именно достъпа до 

земя. Получава помощ от Terres de Liens, неправителствена 

организация, която купува земя пред риск да загуби 

земеделската си пригодност и я дава под наем на фермери, 

ангажирани с местно, биологично и дребно земеделие. 

Комбинирайки различни източници на финансиране с 

инициатива за краудфандинг, групата купува La Tournerie 

заедно с 83 хектара земя от собствениците, които са на път 

да се пенсионират. 

Колективната ферма започва своята дейност през 2015 г. 
Четири хектара земя са отредени за био-градинарство и 
включват 4 500 м2 оранжерии. Освен свине се отглеждат и 
млечни крави и кози, има мандра за крафт козе сирене, а 20 
хектара са отделени за био зърнени култури, които 
осигуряват суровина за производство на хляб, бира и фуражи 
за свинете. 

 

Фермата произвежда сезонни плодове и зеленчуци, различни 

млечни продукти, включително сирене, хляб със закваска, 

крафт бира и свинско месо. Макар и в началото 

производствените обеми да са скромни, колективният модел 

на диверсифицирана ферма довежда до достигане на 

пълния производствен капацитет за две години. 

 
„Всички ние бяхме свикнали със семеен живот с празници, 
почивни дни и родители, които имат време за нас. Искахме да 
работим в селското стопанство, без да жертваме всичко за 
работата. С този колектив идеята беше да имаме 
професионална заетост, но същевременно и малко свободно 
време, което обикновено е невъзможно в конвенционалното 
земеделие.” 

Пиер Давид, пекар 

 съосновател на La Tournerie 

 
Двама членове на групата създават „базов лагер“ в малка 

селска къща и скоро към тях се  присъединява останалата 

част от групата. Идеята за колективна ферма започва да се 

оформя. 

 
 

Със своите органични продукти, магазин и 
кафене, La Tournerie внася глътка свеж 
въздух в околните села. 
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Заетост в селските райони 
 

През юни 2015 г. фермерският колектив е официално 

одобрен като Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

(GAEC). Това е вид земеделско гражданско дружество, 

първоначално замислено за съвместно упражняване на 

земеделска дейност при условия, сравними с тези в 

семейните ферми. Принципът на това партньорство е, че 

членовете работят заедно, продават общата продукция и 

получават възнаграждение поне равно на националната 

минимална работна заплата. 

Работата заедно има много предимства, но понякога може 

да се окаже и трудна. Колективът в La Tournerie използва 

креативно мислене за решаване на предизвикателства като 

възлагане на задачи, споделяне на пространства и 

обединяване на приходи, непрекъснато изпробване на 

различни и създаване на нови подходи. 

Във фермата ежеседмичните срещи на групата започват с 

„обзор на настроението“, за да се измери пулсът на 

колектива, и се провеждат философски срещи, за да се 

обсъдят сериозни проблеми без натиск за вземане на 

решение. Без да се стремят към консенсус, тези 

възможности за официално общуване пораждат нови 

въпроси и подхранват индивидуалното мислене за насоката 

на проекта. 

Сега La Tournerie е пример за процъфтяващ бизнес в селските 

райони. Групата е отворила магазин и заведение (café associatif), 

където членовете продават собствена бира и организират редовни 

концерти. Разположена в бързо обезлюдяващ се район, фермата 

La Tournerie внася глътка свеж въздух в околните села. Бизнес 

моделът ѝ, разработен с подкрепата на ПРСР, може да бъде 

пример за други начинаещи фермери, които искат да работят се 

занимават със селско стопанство в обезлюдяващите се региони на 

Европа. 

Име на проекта La Tournerie 

Вид бенефициент Групиране за колективна ферма 

(на френски: Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun – GAEC) 

Период 2015 – 2017 

Финансиране • Общ бюджет: € 563 000 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 224 000 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 339 000 

Мярка по ПРСР M06 – Развитие на стопанства и 
предприятия 

Още информация https://www.facebook.com/ 
Vendredisfestifs/ 

Контакт thomas.gibert@hotmail.fr 

 

Повишаване на конкурентоспособността 
на местно произвеждан хляб в Словакия   
 

Благодарение на финансиране от ЕЗФРСР пекарна в словашко село разшири производството си на 

висококачествени хлебни и сладкарски изделия, създавайки нови работни места и подобрявайки енергийната 

си ефективност в процеса. 

 
Ян Бобро основава своята пекарна в Хриньова, централна 

Словакия, през 1998 г. В пекарната работят шестима души, 

които произвеждат няколко вида домашно приготвен хляб и 

традиционни сладкиши. 

Качеството на продукцията печели на пекарната много 

клиенти, включително магазини от близките села, както и 

къщи за гости и хотели в околния планински регион 

Подполяние. 

Бизнесът е толкова успешен, че пекарната постепенно 

увеличава и диверсифицира производството си, като 

наема до 46 души на пълен работен ден в най-

натоварените периоди от годината. Независимо от това, 

подобно на много местни предприятия, пекарна 

Хриньова трябва да се конкурира с големите търговци 

на дребно и вериги супермаркети, които продават 

евтини замразени хлебни изделия. 

През 2016 г. Ян Бобро решава да инвестира в 

модернизиране и иновации на оборудването си, за да 

увеличи производствения капацитет и 

конкурентоспособността на бизнеса си, като 

същевременно запази високите си стандарти за 

качество. 

14

Мярка 4 на словашката програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) – Инвестиции във физически активи, предлага 

ценна възможност за развитието на този местен бизнес. 

Ян Бобро използва финансирането за обновяване и 

разширяване на помещенията на пекарната и за закупуване 

на нови машини и оборудване. Проектът е подготвен 

внимателно с помощта на архитект и е избрана местна 

строителна фирма чрез процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

Строителните работи продължават  около 12 месеца и 

разширяват производствената площ от 593 на 1 541 м2. Сега 

сградата разполага и с по-голяма диспечерска и складова 

площ. 

Закупени са единадесет нови машини, включително нови 

фурни, валцова машина и полуавтоматична машина за 

производство на понички. Новото оборудване модернизира 

производствения процес, улеснявайки работата на 

служителите, подобрявайки качеството на продуктите и 

увеличавайки обема на производството. 

https://www.facebook.com/Vendredisfestifs/
https://www.facebook.com/Vendredisfestifs/
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Заетост в селските райони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Този проект, финансиран по ПРСР, създаде 13 нови работни места на пълен работен ден за 
три години. Годишният оборот на този селски бизнес е от 1,8 млн. евро през 2017 г. до 2,3 млн. 
евро през 2019 г.  

 
 

Освен това пекарната инсталира ново устройство за 

рекуперация на топлина, което помага да се намалят 

разходите за енергия с около 20%.. 

Благодарение на проекта четирите нови работни места, 

създадени първоначално, се увеличават до 13 нови работни 

места на пълен работен ден за три години. В пекарна Хриньова 

сега работят 59 души на пълен работен ден и шест души на 

непълно работно време в най-натоварените периоди. 

Пекарната произвежда 2 тона продукти на ден и предлага 

между 60 и 70 различни продукта. Отворена е от 

понеделник до събота, а служителите работят на три 

смени. 

Продажбите бързо се увеличават и годишният оборот 

нараства от 1,8 млн. евро през 2017 г. на 2,3 млн. евро през 

2019 г.. 
 
„Без подкрепата от ЕЗФРСР тази инвестиция щеше 
да ни отнеме 10-15 години и нямаше да можем да 
разширим производството си в такъв мащаб. 
Финансирането от ЕЗФРСР ни позволи да се 
разширим за няколко години. Това беше ценна 
помощ!” 

Ян Бобро, собственик на пекарна Хриньова 

Пекарна Хриньова отвори седем нови магазина и вече 

обслужва много хранителни магазини и ресторанти в 

региона, както и кооперации и големи търговци на 

дребно като веригата супермаркети BILLA. Екипът 

планира да продължи да обслужва клиентите в региона, 

за да гарантира свежестта на продуктите и да 

контролира разходите за дистрибуция. 

 

Име на проекта Пекарна Хриньова – Инвестиции за 
повишаване на 
конкурентоспособността на бизнеса 
с тестени изделия 

Вид бенефициент Частна компания 

Период 2016 – 2017 

Финансиране 
• Общ бюджет: € 199 2842 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 822 047 

• Финансиране от централни 

/ регионални органи: € 274 016 

• Частно финансиране: € 896 779 

Мярка по ПРСР M04 – Инвестиции във физически активи 

Още информация www.pekarenhrinova.sk 

Контакт pekaren@pekarenhrinova.sk 
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Заетост в селските райони 
 

Работата в мрежа стимулира местния бизнес 
и заетостта в селските райони на Австрия 
Проект по LEADER в Австрия демонстрира как структурираното сътрудничество и изграждане на мрежи 

между бизнесите може да насърчи иновациите, креативността и (младежкото) предприемачество, 

повишавайки икономическата жизненост на селските район. 

 
Муртал е район в провинция Щирия в югоизточна Австрия, в 

която развиват дейност много местни фирми в различни 

сектори. През 2009 г. частната компания Industrie und 

Wirtschaftsentwicklung Murtal Murau GmbH, базирана в Грац, 

използва финансиране по LEADER, за да създаде мрежа от 

десет местни предприятия, наречена Kraft. Das Murtal 

(„Силните райони Мурау и Муртал“). Мрежата насърчава 

обмена на опит в областта на развитието на човешките 

ресурси, както и икономическото сътрудничество и 

партньорства между бизнеса и местните заинтересовани 

лица. 

Когато идва моментът да Kraft. Das Murtal да направи 

следващата стъпка напред, LEADER се оказва за 

пореден път идеалният метод. Двете МИГ Holzwelt 

Murau и innovationsRegion Murtal, и двете действащи в 

Горна Щирия, обединяват усилията си и помагат на 

мрежата да се разшири, използвайки финансиране от 

Мярка 19 - LEADER на австрийската програма за 

развитие на селските райони (ПРСР). 

Между 2016 и 2018 г. Kraft. Das Murtal разширява структурата 

си с цел ускоряване и засилване на регионалното 

сътрудничество в рамките на местната бизнес общност, 

повишаване на регионалната и социална отговорност на 

местните компании и насърчаване на заетостта в региона. 

Проектът формализира мрежа от местни предприятия, 

включително индивидуални предприемачи, МСП и по-големи 

компании. Към днешна дата в мрежата са активни над 80 

компании с общо почти 7 000 служители.. 

Проектът улеснява създаването на мрежи между 

предприятия в различни икономически сектори, вариращи от 

занаятчийство до услуги, научноизследователска и развойна 

дейност. Чрез формален и неформален обмен компаниите 

споделят добри практики, обсъждат екологична, 

икономическа и социална устойчивост и подкрепят нови 

бизнес идеи. „Обучители“, избрани от участващите компании, 

поемат отговорност за конкретни проекти, които да бъдат 

разработени от мрежата. Това наставничество се оказва 

фактор за успех.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Една от целите на проекта е да мотивира младите хора да останат в региона. 
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Заетост в селските райони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младите служители на компаниите, участващи в мрежата, са помолени да дадат идеи за 
дейности. Това насърчи креативността, предприемачеството и иновациите, особено сред по-
младите работници . 

 
 

Компаниите инвестират в социална отговорност и в 

благосъстоянието на служителите си, като например 

създаването на онлайн платформа за насърчаване на 

здравето и благосъстоянието на работното място. 

Проектът организира обучителни дейности и подпомага 

заетостта на местните младежи. Например 20 компании 

организират трудова борса на всеки две години за набиране 

на потенциални нови служители програма. 
 

Проектът помага на бизнеса да се свърже с гражданите, 

особено чрез дейности, организирани в училища и 

университети. Всяка година Kraft. Das Murtal достига до 1 500 

ученици и 200 учители, както и до широката общественост. 

Освен това проектът взаимодейства с публичната 

администрация и политиците и насърчава регионалното 

развитие, като посредничи на различните интереси на 

местните заинтересовани страни.  

 

Kraft. Das Murtal си сътрудничи с МИГ, за да разработи 

регионална стратегия за развитие, която е част от 

Стратегията за местно развитие на МИГ и идентифицира 

местните нужди и начините за удовлетворяването им от 

местните бизнеси. Проектът ангажира и координира 

регионалните заинтересовани страни в разработването на 

дейности в областта на образованието, инфраструктурата, 

икономическите дейности и околната среда. 

 

Една от целите на проекта е да мотивира младите хора да 

останат в региона, като им помага да си намерят работа, 

информира ги относно силните страни и възможностите за 

работа в региона и подобрява имиджа на регионалните  
 

 

компании на привлекателни работодатели. Младите 

служители на компаниите, участващи в мрежата, са 

помолени да дадат идеи за дейности, включително чрез 

провеждане на конкурс за бизнес идеи. Това насърчава 

креативността, предприемачеството и иновациите, особено 

сред по-младите работници, като помага за създаването на 

нови бизнеси и развива съществуващите. Чрез засилване на 

регионалното бизнес сътрудничество мрежата създава 

добавена стойност за региона. 
 
„Без многото ни дейности изселването на младите хора 
към градските райони би било много по-голямо." 

Флориан Хампер 

Заместник говорител на Kraft. Das Murtal 

 

Име на проекта Kraft. Das Murtal – Мрежа от 
бизнеси в западна Горна 
Щирия 

Вид бенефициент Частна компания 

Период 2016 – 2018 

Финансиране • Общ бюджет: € 465 340 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 148 909 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 37 227 

 • Частно финансиране:  €279 204 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER 

Още информация https://kraft.dasmurtal.at/de/index.asp 

Контакт kraft@dasmurtal.at 
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Заетост в селските райони 
 

 
Социална заетост в провинцията на Литва 

 

Литовска селска общност използва LEADER за справяне с проблема с намаляването на социалните услуги, 

като същевременно успешно създава социална заетост. 

 

В социалната икономика на селските райони на Европа 

може да се създаде широк спектър от нови възможности за 

работа. 

Подобно на много селски райони в Европа, районът около 

Каунас, централна Литва е засегнат от напускането на 

младите хора. Последващите проблеми включват 

необходимост от грижи за възрастни хора и затваряне на 

училища и други обществени услуги. 

Общността усеща остро нуждата от дом за възрастни хора и 

излиза с идеята да превърне старо училище, затворено от 

няколко години, в дом за възрастни. След това се обръща за 

подкрепа към МИГ в региона на Каунас. 
 
„Поради високото ниво на емиграция тук не живеят 
достатъчно млади хора, които да се грижат за по-
възрастните. Ето защо искахме да превърнем едно 
старо затворено училище в дом за възрастни хора. 
Изпълнението на проекта ще повиши качеството на 
живот на местните.” 

Вирджиния Петраускиене,  

ръководител на проекта 

Местната инициативна група в регион Каунас (МИГ) започва 

в сътрудничество с общността да разработва проект 

LEADER. Обсъжда проекта с община Каунас, която решава 

да отвори нов дом за възрастни. МИГ съдейства на 

общността да работи с общината, за да получи финансиране 

и разрешения. 
 

Финансирането от ЕЗФРСР е използвано за извършване на 

ремонтни дейности за модернизиране на екстериора на 

сградата и за закупуване и инсталиране на някои основни 

съоръжения, включително достъпен за инвалидни колички 

асансьор, свързващ партера и първия етаж, мобилна вана и 

медицински мебели. 

Освен това финансовата помощ, предоставена от LEADER и 

община Каунас, позволява инсталиране на слънчеви панели 

за отопление на водата, добавяне на изолация и подмяна на 

прозорци. Наред с проекта LEADER, отделно финансиране 

от ЕФРР покрива разходите, свързани с обновяването на по-

голямата част от интериора на сградата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местната инициативна група (МИГ) в регион Каунас разработва заедно с общността проект 
LEADER и ѝ съдейства в работата с общината за получаване на финансиране и разрешения. 
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Заетост в селските райони 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основните бенефициенти ще бъдат възрастните граждани, настанени в дома, и техните приятели 
и роднини, които ще могат да ги посещават и да прекарват време с тях . 

 
 
 

Новият център предлага 30 места предвидени за настаняване 

на възрастни хора и е създал 18 работни места на пълно 

работно време за местните жители. Тези работни места са 

различни и една от ролите на новия персонал ще бъде да 

приобщава възрастните жители към живота на селските 

общности. Изпълнителите на проекта вярват, че от този проект 

пряко или косвено ще се възползват 400 души. Основните 

бенефициенти ще бъдат настанените в дома възрастните 

жители и техните приятели и роднини, които ще могат да ги 

посещават и да прекарват време с тях. Съседите и другите 

членове на общността ще могат да използват обществените 

услуги и да участват в дейности или фестивали, които ще се 

провеждат в сградата. 

Както обясни ръководителят на проекта Вирджиния 

Петраускиене, от самото начало планът е бил не само да се 

предоставят грижи на възрастните хора, но и „да се позволи на 

общността да се свърже с живота на нашите обитатели“. Така 

настанените в дома ще продължат да бъдат част от общността 

и няма да се чувстват изолирани. 
 
„LEADER е ключова мярка, която предлага възможност за 
изпълнение на социални проекти във всички сектори на 
обществото и допринася с решения на местните проблеми." 

Илона Явичиене  

национален LEADER координатор в 
Министерството на земеделието  

Този проект на LEADER, който координира подкрепата, за да 

се помогне на общността да постигне своите предложения по 

метода отдолу-нагоре, демонстрира как иновациите в 

социалната икономика могат да стимулират заетостта в 

селските райони. 
 

Име на проекта Ремонт на сградата, разположена 
на улица Knygnešio P. Varkalos 26, 
село Гирининкаи 

Вид бенефициент Публичен орган 

Период 2019 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 230 000 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 156 400 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 27 600  

• Частно финансиране: € 46 000 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER 

Още информация • https://www.facebook.com/pages/ 
category/Personal-Blog/Roku-
Gerove-320695738396862/ 

• http://kaunorvvg.lt/en 

Контакт roku.gerove@gmail.com 
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effective solutions. 

 
 
 

3. Приобщаващи селски общности 
 
Социалното приобщаване е дългосрочен процес, който има за цел да накара всички групи хора в 

общността да се чувстват оценени и важни. Тo изисква задоволяване на различни нужди в 

обществото и да се подкрепят и интегрират уязвими групи като младежи, жени, мигранти, хора с 

увреждания и възрастни хора. 

Много от успешните проекти са резултат от комбинирането на способностите на множество 

заинтересовани страни и подкрепа от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), за да се 

отговори на общите нужди. 

Общностите могат да насърчават колективни действия за 

идентифициране и използване на възможности, които 

подобряват условията на живот в техните райони. ПРСР, и по-

специално LEADER, могат да помогнат да се идентифицират 

специфични нужди на местно ниво, да им се отговори чрез 

целенасочени мерки и да се свържат заинтересованите 

страни, за да се осигурят по-ефективни решения. 

ПРСР могат да подкрепят дейности като социалното 

земеделие, които използват селското стопанство като 

средство за противодействие на изолацията на уязвимите 

групи. Такива проекти предлагат на фермерите и интересни 

възможности за диверсификация на доходите. 

Страница 21 описва как ферма за грижи във Валония, 

Белгия, успешно използва финансиране от ПРСР за 

насърчаване на социалната рехабилитация на 

уязвими хора, като същевременно проучва 

възможностите за диверсификация на фермата.  

Неблагоприятната демографска ситуация и по-слабият пазар 

на труда могат да бъдат специфични недостатъци за селските 

райони. Един от начините за справяне с тези 

предизвикателства е насърчаването на младите хора да 

живеят и работят в тези области. 

Подкрепен от ПРСР проект в Испания (страница 22) 

работи за връщането на младите хора в селските 

райони на Испания. 

Партньорският подход и постоянната комуникация и обмен 

между ключови заинтересовани страни са от съществено 

значение. В допълнение към комуникацията при създаване на 

проекта, непрекъснатият диалог между заинтересованите 

страни също може да бъде неразделна част от текущия му 

успех, особено в случай на проекти, които „свързват точките“ 

между социалното приобщаване и други икономически и 

екологични цели. 

 Социална ферма в Нидерландия използва 

нидерландската ПРСР за стимулиране на 

местното производство на храни и намаляване 

на хранителните отпадъци и работи за 

повишаване на осведомеността на местните 

заинтересовани страни (стр. 24). 

Целта на приобщаващите селски общности изисква да се 

отговори на различни нужди, включително да се 

интегрират различни и уязвими групи. Подкрепата за 

интеграцията на мигрантите е начин да се използва 

възможността, която тази принципно уязвима група може 

да предостави за борба с обезлюдяването на селските 

райони. 

Страница 26 показва пример за транснационално 

сътрудничество по LEADER, подпомагащо 

обмена на добри практики за интеграция на 

мигранти в селските райони в целия ЕС  

Приобщаващите селски общности имат значителни 

предимства, особено когато предоставят възможности и 

заетост, като същевременно се справят с местните 

предизвикателства. Приобщаващите и привлекателни 

селски райони са оживени места за живеене и работа, а 

ПРСР допринасят за създаването им. 
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Приобщаващи селски общности 

Приобщаване на уязвими хора чрез 
социално земеделие в Белгия 
 
Финансиран от ЕЗФРСР проект в селските райони на Валония, Белгия, постига забележителни резултати от социалното 

приобщаване и проправя пътя за по-широко признаване на ползите от социалното земеделие. 

 

Центърът Hospitalier L'Accueil в Лиерне, близо до Лиеж, 

помага за реинтегрирането на пациенти с психични проблеми 

в общността от повече от 130 години. През февруари 2017 г. 

той решава да се възползва от селските условия, за да 

стартира проект „Positive Agritude“ с финансиране по 

Подмярка 16.9 от валонската програма за развитие на 

селските райони (ПРСР), която подкрепя диверсификацията 

на дейностите на селското и горското стопанство в здравния 

сектор. 

Чрез проекта болницата предлага на пациенти, страдащи от 

зависимости, психоза, депресия или затруднения с ученето 

възможност да участват като доброволци в продължение на 

пет часа седмично в една от 26-те близки партньорски 

ферми. 

Основната цел на програмата е социална реинтеграция: 

предоставянето на роля на уязвимите хора ги кара да се 

чувстват по-добре за себе си и насърчава социалното 

взаимодействие. Чрез хранене на животни, поддържане на 

зеленчуковата градина, ремонт на ограда или подкастряне на 

жив плет участниците влизат в контакт с природата, създават 

приятелства, чувстват се полезни и (отново) придобиват 

увереност. 
 

Партньорството винаги започва на доброволни начала и за 

двете страни. Необходима е фаза на адаптация, за да се 

оцени дали двойката работи добре заедно. Ако е 

необходимо, тя може да бъде спряна по всяко време по 

искане на която и да е от страните. 

Благодарение на финансирането от ПРСР болницата успява 

да назначи двама щатни ръководители: трудов терапевт и 

ръководител на проекти. Те отговарят за връзката между 

фермерите и пациентите, наблюдават подкрепата за 

пациентите и развиват мрежата. 

В момента в програмата участват 23 пациенти (21 мъже и 

две жени). 

Инициативата е носи ползи както за пациентите, така и за 

фермерите. Животът според ритъма на земята и животните 

със стабилен график на дейностите и структура с точност до 

седмица може да бъде източник на благополучие за всички. 

За уязвимите хора това е особено полезно. 
 
„Положителният ефект от връщането към основните 
неща и към природата е видим веднага. Пациентите 
излизат от черупката си и говорят повече. Те се 
радват да излязат от болницата, далеч от 
постоянното наблюдение на лекарите и да създадат 
връзки с фермера и семейството му, а също и с 
животните.” 

Манон Берние,  

Ръководител на проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Positive Agritude“ е един от 15 пилотни 
проекта, стартирани от мрежата за развитие 
на селските райони на Валония в подкрепа 
на социалното земеделие. 

 
С подобряването на физическото благосъстояние 

пациентите започват да разчитат по-малко на лекарства и 

страдат от по-малко психотични епизоди и главоболие. Някои 

отслабват, други намаляват тютюнопушенето. В някои 

случаи терапевтичните ползи са такива, че пациентите 

напускат болницата окончателно, а някои дори могат да си 

намерят работа, въпреки че това не е основната цел на 

програмата. 

Болницата се възползва и от седмичните посещения във 

фермата, тъй като пациентите прекарват качествено време 

извън институцията, което освобождава време за социалните 

работници. Пациентите, участващи в програмата, се нуждаят 

от по-малко лекарства, изискват по-малко време за 

хоспитализация и обикновено се възстановяват по-добре и 

по-бързо. 

Освен за пациентите положителен резултат има и за 

фермерите. Приемането на временен помощник не само 

облекчава натоварването и премахва тежестта от 

уединението на фермерския живот, но също така им дава 

възможност да разговарят и споделят за работата си с 

някого. Фермерите също преоткриват своята социална роля.  
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Приобщаващи селски общности 

 
 

„Възнаграждаващо е да предаваш знания. Веднъж 
една жена фермер призна, че за нея храненето на 
телетата е станало рутина. А докато е 
обяснявала как се прави тя осъзнала колко много 
ѝ харесва всъщност това занимание“. 

Манон Берние, 

 Ръководител на проекта 

 
„Positive Agritude“ е един от 15-те пилотни проекта, 

стартирани от вВалонийската мрежа за развитие на 

селските райони по подмярка 16.9 на ПРСР, отнасяща се 

до диверсификация и социално земеделие. Тази мярка 

подпомага фермери, лесовъди или местни екологични 

асоциации със съответния опит, желаещи да приемат 

уязвими хора и да насърчават тяхната интеграция в 

общността чрез практически опит. Домакинът се възползва 

от насоките, предоставени от обществените социални 

служби. 

Социалното земеделие се разглежда като иновативен и 

устойчив начин за разнообразяване на селскостопанските 

дейности, като същевременно допринася за общата цел за 

социалното включване на уязвимите групи. Идеята е, че 

всеки земеделски производител, който желае да развие 

партньорство от този вид, ще бъде юридически признат и 

ще му бъде даден специфичен статут, така че да може да 

печели доходи от своето участие. 

След три години от началото на проекта и след някои 

впечатляващи резултати, екипът на „Positive Agritude“ се стреми 

да увеличи броя участниците, като погледне отвъд стените на 

болницата. Създадено е партньорство с мобилен екип, който 

осигурява домашни грижи за хора, които имат проблеми с 

психичното здраве или пристрастяването, но не са 

хоспитализирани. Тези пациенти може да са по-самостоятелни, 

но все пак страдат от социална изолация и биха се възползвали 

от по-доброто им интегриране в общността. 
 
„Работим по изграждането на връзки между 
болници, уязвими хора и реалния живот. По-
добрата интеграция на уязвимите хора в 
общността е печеливша за всички.” 

Клементин Ранси 
Ръководител на проекта 

 
 
 

Име на проекта Positive Agritude - селска мрежа за 
социална рехабилитация на 
уязвими хора 

Вид бенефициент Държавна болница 

Период 2017 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: €491 500 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 258 037 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 233 463 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Още информация www.isosl.be/communication/press.asp
x 

Контакт f.dehareng@isosl.be 

 

Връщане на младежта в селските райони на 
Испания 
 

В опит да подпомогне младежката заетост в селските райони на Испания проект по LEADER разработва 

различни инструменти и дейности за насърчаване на младите таланти да се завърнат по родните си места след 

завършване на обучението си. 

 

Испания е сред европейските държави, които са най-

засегнати от обезлюдяването на селските райони. Страната 

използва своите регионални програми за развитие на 

селските райони (ПРСР), за да насърчи възможностите за 

професионално и личностно развитие на младите хора и 

обществото като цяло в селските райони. В съответствие с 

тези усилия, в рамките на настоящата регионална ПРСР на 

Каталуния младите хора са приоритет на всички стратегии 

за местно развитие (СМР) на каталунските местни 

инициативни групи (МИГ). 

През 2017 г. Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, консорциум 

от 13 МИГ, общини и сдружения в Каталуния, използва 

финансиране от Подмярка 19.3 - Дейности за 

сътрудничество по LEADER на каталунската  ПРСР за 

създаване на проекта „Odisseu“.  
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Одисей е легендарен гръцки цар, който, след като се 

сражава в Троянската война, в продължение на десет години 

преминава изпитания и преживява приключения, преди да се 

прибере в Итака. Историята на Одисей отразява (по-малко 

драматичното) положение на младите хора от селските 

райони, които отиват да учат в градовете, след което им е 

трудно се завърнат у дома поради липса на възможности за 

работа. 

Целите на проекта включват насърчаване на завръщането на 

младите хора в селските райони и тяхната професионална 

интеграция чрез подпомагане на младежката заетост и 

предприемачество. 

В рамките на една година проектът разработва различни 

набори от действия, насочени към различни групи от 

населението: млади хора, които все още живеят в селските

http://www.isosl.be/communication/press.aspx
http://www.isosl.be/communication/press.aspx


Приобщаващи селски общности 
 

райони; млади хора, които са напуснали за да учат или работят 

в градските райони; местни фирми, по-широката аудитория, 

заинтересована от преместването (връщането) към селските 

райони и местните фермери. Повечето дейности са 

предвидени да продължат и след края на проекта. Работните 

срещи в училищата, подкрепата за младежкото 

предприемачество, мрежовите сесии, информационните дни и 

посещенията на местни фирми са сред дейностите, насочени 

към достигане на ученици и младежи в района с цел 

професионално обучение. Включени са над 2 000 участници, 

които са получили информация за иновативния бизнес в 

техния район, както и за успешни случаи на хора, завръщащи 

се в селските райони. 

Чрез въпросници и интервюта проектът получава представа за 

това какви стимули ще бъдат необходими на младите хора, 

които са напуснали за да учат или работят в градските райони, 

да се върнат в селските райони. Интервютата често се 

провеждат на гарите по време на неделните пътувания на 

хората до града и са насочени към изпитване и повишаване на 

знанията им за възможностите за работа и за предлаганите в 

региона консултантски услуги. Резултатите са използвани за 

разработване на по-нататъшни дейности в рамките на 

„Odisseu“. 

Проектът разработи инструменти за преодоляване на 

пропастта между компаниите, т.е. потенциалните 

работодатели, и университетите с големите им запаси от 

млади местни таланти. Решенията включват стажантска 

програма „Odisseu Practicum“ и онлайн платформата „Retorna“. 

Първото е платена стажантска програма за студенти, 

работещи в местни компании, като заплатата на студентите 

се разпределя поравно между програмата и компаниите-

домакини. Броят на предприятията, участващи в програмата, 

се увеличава от 11 през 2017 г. (първа сесия) на 112 през 

2019 г. и над 170 млади хора вече са се възползвали от 

платените стажове. За всяка сесия между 12% и 25% от 

участниците са подписали поне едногодишен договор с 

компаниите-домакини след стажа. 

Онлайн платформата „Retorna“ („Върни се“) помага на 

компаниите в селските райони да наемат местни таланти, 

като ги свързва с млади специалисти (на възраст под 40 

години). Над 360 души, предимно жени, са се регистрирали в 

платформата от 2016 г. досега и поне 20 местни компании са 

се абонирали за услуга, чрез която получават известия, ако 

потребителски профил съответства на някоя от офертите им 

за работа. 

За да отговори на нуждите на хората, желаещи да се 

преместят (обратно) в селските райони, проектът разработи 

„Viure Rural“ („Селски живот“) – онлайн картографиране на 

над 1 000 местни услуги и възможности в областта на 

заетостта, образованието, здравеопазването, жилищни 

имоти, спорт, култура, отдих, околна среда и мобилност. 

хора. 
 
„За да отговори на нуждите на хората, желаещи да се 
преместят (обратно) в селските райони, проектът 
разработи „Viure Rural“ („Селски живот“) – онлайн 
картографиране на над 1 000 местни услуги и 
възможности в областта на заетостта, 
образованието, здравеопазването, жилищни имоти, 
спорт, култура, отдих, околна среда и мобилност.” 

Говорител на Odisseu 

 
Накрая „Odisseu“ извършва проучване на новите участници в 

селското стопанство в Каталуния. Проучването е използвано 

за идентифициране на предизвикателства и предложения за 

насърчаване на обновяването на поколенията в селското 

стопанство и за прецизиране на други дейности по проекта. 

Онлайн инструментите, разработени по проекта и 

стажантската програма, продължават да дават резултати, 

включително насърчаване на предприемачеството и 

подобряване на пригодността за заетост на младите хора, 

както и ангажираността им с тяхната селска територия на 

произход. 

 

Име на проекта Odisseu 

Вид бенефициент МИГ, общини и сдружения 

Период 2017 

Финансиране 
• Общ бюджет: € 100 214 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 43 092 

• Финансиране от централни/ 
регионални органи: € 57 122 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/CLLD 

Още информация www.odisseujove.cat 

Контакт info@odisseujove.cat 

 
Този проект, финансиран от ЕЗФРСР, е 
насочен към младите хора от селските 
райони, които отиват да учат в градовете и 
им е трудно да се върнат у дома поради 
липса на възможности за работа. 
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Социално земеделие с нулеви отпадъци в 
Нидерландия 
 

В нидерландската провинция проект, финансиран от ЕЗФРСР, свързва социалното земеделие с подкрепата за 

местното производство на храни и намаляването на хранителните отпадъци. 

 

De Laarhoeve е частна социална ферма, основана преди 

около 20 години от Джуди Керкхофс в Дисен, южна 

Нидерландия. Целта на фермата е да наема хора с 

психични проблеми и да им осигурява позната и безопасна 

среда, така че да могат да навлязат на пазара на труда, 

докато работят според способностите си. Служителите се 

обучават и подкрепят да развиват пълния си потенциал и 

фермата е отворена за обществеността, за да насърчи 

комуникацията между своите служители и клиенти, идващи 

да пазаруват. 

Подобно на други социални ферми, De Laarhoeve изобилства 

от истории за успех на хора, чиито здравословни състояния 

се подобряват благодарение на работата им във фермата. 

Положителните резултати включват по-малко стрес, по-

малко поведенчески проблеми и в някои случаи по-малка 

нужда от лекарства. Във фермата работят 11 души със 

специални нужди, които въпреки това са работоспособни и 

идват във фермата чрез здравни заведения или местната 

община. 

През последните няколко години фермата обработва 

земеделски продукти – предимно плодове и зеленчуци 

собствено производство или от близките ферми, които не са 

подходящи за пазара поради формата, цвета, зрелостта 

или качеството си. Така се избягва разхищаването на храна 

и се дава възможност за дребно производство на сосове и 

конфитюри. 

През 2016 г. собствениците на De Laarhoeve решават да 

увеличат капацитета на фермата за обработка на по-

нискокачествени плодове и зеленчуци и за 

трансформирането им в преработени продукти (конфитюр, 

супа, сосове или рагу) за продажба в помещенията на 

фермата. 

Фермата обединява сили с три местни земеделски 

предприятия: производителя на череши Akkerbouwbedrijf 

Verschuure CV, производителя на био-домати Aldo BV и 

производителя на яйца Cooperatie Heibloem. Мрежа от 

местни фермери, ZLTO (официално НПО) и образователната 

институция Helicon също са част от проекта (по-късно Helicon 

напуска и е заменен от HAS Университет за приложни науки 

в 's-Hertogenbosch). 

Финансиране по подмярка 16.1 - Създаване на оперативни 

групи EIP-AGRI на нидерландската програма за развитие на 

селските райони (ПРСР) позволява на организатора на 

проекта и неговите партньори да проектират и изградят 

високотехнологична линия за преработка на храни. Тази 

оперативна група на EIP създава и модерна кухня, чието 

оборудване е избрано въз основа на съображенията за 

безопасност на персонала. 

При изпълнението на проекта възникват някои 

предизвикателства, включително забавяне на плащанията, 

което забавя целия процес и изисква допълнителна 

административна работа. Производството в De Laarhoeve 

обаче вече се е увеличило и се състои от три вида дейности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Във фермата работят 11 души със специални нужди, които участват в преработката на селскостопанска 
продукция. 
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Благодарение на ПРСР този проект свързва социалното земеделие с подкрепата за местното 
производство на храни и намаляването на хранителните отпадъци. 

 
 
 

Фермата преработва собствена селскостопанска продукция и 

я продава на местни магазини. Местните производители също 

носят своите продукти, които не са подходящи за пазара 

(череши например), за да бъдат преработени и пакетирани в 

De Laarhoeve. След това производителите вземат обратно 

продуктите (например сладко от череши), за да ги продават 

под свой собствен етикет. В момента De Laarhoeve обслужва 

16 местни земеделски компании. Фермата произвежда и за 

други клиенти (например местни хотелиери) и винаги използва 

местни или регионални продукти. 

Фермата работи предимно с фермери, разположени в 

южната част на Нидерландия (Северен Брабант, Лимбург, 

Зеландия, Гелдерланд) и се стреми да привлече още 

фермери от региона с цел сътрудничество. Целта е да се 

използва оборудването на фермата и да се наеме персонал 

на пълен капацитет, така че проектът да стане финансово 

устойчив. 

В момента De Laarhoeve осигурява заетост на 13 души, но иска 

броят им да нарасне до 35. Освен това цели да привлече 

повече логистични фирми, търговци на дребно и 

образователни организации, за да се създаде стабилна мрежа 

за намаляване на разхищаването на храна – цел, която до 

много голяма степен съответства на Стратегията за 

биоикономика на ЕС и целите на Зелената сделка на ЕС. 

„Най-осезаемият ефект от работата във фермата 
за хората с психични проблеми е, че развиват 
усещане за смисъл и могат да станат полезни за 
обществото. Те са по-тихи и по-спокойни у дома и 
търпят личностно развитие. В някои случаи дори е 
намаляла употребата на лекарства.“ 

Джуди Керкхофс, 

основател на De Laarhoeve 

 

Име на проекта Социално земеделие и 
продуктови иновации 

Вид бенефициент Частно дружество 

Период 2016 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 529 378 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 117 412 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 117 412 

• Частно финансиране: € 294 554 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Още информация • www.delaarhoeve.nl 
• https://ec.europa.eu/eip/agriculture/ 
en/find-connect/projects/proeftuininnovatie- 
streekproducten-brabant   

Контакт info@delaarhoeve.nl 
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Използване на LEADER за насърчаване на 
интеграцията на мигрантите в селските 
райони на Европа  
 

Проект за транснационално сътрудничество в рамките на LEADER позволи на 16 МИГ в четири различни 

държави да споделят добри практики за това как да направят селските райони по-приветливи за мигрантите. 

 
През последните години все повече мигранти пристигат в 

Европа, бягайки от конфликтните зони. Въпреки че не 

може да се очаква пълната им интеграция да се случи за 

един ден, тяхното приобщаване може да предложи ценни 

възможности за селските райони, включително като 

отговор на обезлюдяването. На местно ниво има 

множество добри практики и транснационалното 

сътрудничество с подкрепата на LEADER може да разшири 

обсега им. 

Познавайки добрата работа, която се върши в съответните 

им селски райони, и важността на обмена на добри практики, 

16 МИГ от Австрия, Финландия, Германия и Швеция решават 

да създадат проект за транснационално сътрудничество, за 

да се поучат от опита си с приобщаване на мигрантите по 

метода на LEADER. 

След три транснационални партньорски срещи, МИГ 

подписват споразумение за партньорство през ноември 

2016 г., с което се ангажират да работят заедно в 

продължение на три години, използвайки финансиране от 

Подмярка 19.3 - Дейности за сътрудничество по ЛИДЕР, 

по съответните им програми за развитие на селските 

райони (ПРСР). 

Създаденият на тази основа проект за транснационално 

сътрудничество „Идентифициране и обмен на добри 

практики“, ръководен от финландската МИГ Aisapari, включва 

седем МИГ от Австрия, седем от Финландия, една от 

Германия и една от Швеция. Всяка МИГ се свързва със 

своите местни заинтересовани страни, за да се гарантира, че 

придобитите по проекта знания ще се споделят на възможно 

най-широка аудитория. 

Целта на проекта е да се обменят добри практики за 

интеграция и за идентифициране на начините, по които 

миграцията може да генерира добавена стойност за селските 

територии. Основният принцип е, че мигрантите и бежанците 

могат да станат основните действащи лица и двигатели на 

ръководеното от общността местно развитие. Равенството 

между половете е застъпено във всички дейности по проекта. 

Проектът създава транснационална мрежа от „дейци на 

местната интеграция“ (от публичния, частния и третичния 

сектор) между партньорските региони, предлагайки им 

възможност да се учат един от друг и да поддържат обмена в 

дългосрочен план.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На местно ниво има множество добри практики и транснационалното сътрудничество с 
подкрепата на LEADER може да разшири обсега им. 
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Участниците в проекта придобиха меки умения, 
включително повече увереност в публичното 
говорене, вдъхновение за нови дейности и по-
силна мотивация . 

 
 

Целта е да се задълбочи участието на мигрантите в дейности 

за местно развитие и да се повиши осведомеността сред 

жителите и властите относно проблемите на миграцията и 

добавената стойност от интеграцията на мигрантите за 

селските райони. 

Проектът организира учебни пътувания и конференции по 

различни аспекти на миграцията и интеграцията до всяка 

държава партньор. Германия например се фокусира върху 

интеграцията в пазара на труда, докато в Австрия 

партньорите обсъждат различните модели на интеграция 

и политическата рамка във всяка държава. По време на 

посещението в Швеция партньорите засилиха знанията си 

по проблемите на миграцията и интеграцията, а във 

Финландия, където се проведе последното посещение, 

дискусиите се концентрираха върху практическите методи 

за интеграция, както и върху емоциите, изпитвани при 

изправяне пред нови и неизвестни ситуации. 

Във всяка конференция участваха между 75 и 110 участници, 
включително партньорите по проекта, неправителствени 
организации, сдружения и други местни заинтересовани 
страни, активни в областта на интеграцията на мигрантите в 
държавата домакин на събитието. Програмата на 
конференцията включваше презентации, работни срещи с 
участието на местни и новодошли жители и посещения на 
местоизпълнението на интеграционни проекти, които предлагат  
нещо уникално или иновативно и са преносими и към друг 
контекст. 

Събраните през времетраенето на проекта знания са широко 

разпространени чрез местни събития и мрежи между 

участниците и техните местни контакти. Около 50 

вдъхновяващи проекта от участващите държави са събрани 

във финалния доклад и още добри практики и придобит опит 

продължават да се споделят онлайн чрез социални медии и 

блог след официалния край на проекта. 

Един от основните резултати от проекта е създаването на 

нови контакти между участниците в различните страни, 

което довежда до нови дейности.  

Например в Австрия, след проекта членовете на седемте 

участващи МИГ създават 17 нови мрежи, работещи за 

приобщаване на мигранти, създавайки общо четири нови 

работни места за координация. Меките умения, придобити от 

участниците, включително повече увереност в публичното 

говорене, вдъхновение за нови дейности и по-силна 

мотивация, също бяха важно постижение на проекта. 

Финансирането от ПРСР помогна на различните партньори 

да създадат връзки по сложен и понякога непреодолим 

проблем. Координацията, комбинацията от знания и 

трансфер на ноу-хау в регионите и в международен план 

бяха мотивиращи, ползотворни и с значително положително 

въздействие. Експертите по интеграция във всеки регион 

вече не се чувстват изолирани и оставени без партньорска 

подкрепа. Проектът разкри широка мрежа от партньорства, 

асоциации, организации, доброволци, бежанци и мигранти, 

донасяйки значителна добавена стойност за участниците. 

Това допринесе за повишаване на мотивацията и 

активността на участниците в техните местни райони, 

подобрявайки ежедневната им работа по интеграцията. Това 

от своя страна би трябвало да е от полза на мигрантите, 

които се установяват в селските райони. 

Събраните добри практики от всяка държава са включени в 

окончателен доклад. 
 
„Щастлива съм, че този проект допринесе за 
повишаване на мотивацията и активността на 
участниците в тяхната работа на местно ниво. 
Този проект показа силата на гражданското 
общество и какво може да се постигне, когато 
обществени организации и доброволци обединят 
усилията си. Видяхме колко е важно да има форум и 
платформа за местно многосекторно 
сътрудничество. Надявам се те да продължат да 
се развиват.“ 

Еева Арпала, МИГ Aisapari 

 
 
 

Име на проекта Обмен на добри практики за 
интеграция на имигранти в 
селските райони на ЕС 

Вид бенефициент МИГ 

Период 2016 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 600 000 

• Финансиране от ЕЗФРСР: € 252 000 

• Финансиране от централни/ 

регионални органи: € 348 000 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/CLLD 

Още информация • https://iirablog.files.wordpress. 
com/2019/05/final-report-2mm.pdf 

• www.ruralintegration.eu 

Контакт eeva.arpala@aisapari.net 
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БРОШУРИ ЗА ПРЕДИШНИ ПРОЕКТИ НА ЕЗФРСР 
 
Още вдъхновяващи примери за проекти за развитие на селските райони, подпомагани от ЕЗФРСР, 
могат да бъдат намерени в предишните издания на брошурата за проектите на ЕЗФРСР. Всяко 
издание представя примери за успешни проекти по определена тема за развитие на селските райони. 
 
Те са достъпни в раздела за публикации на уебсайта на ЕМРСР на адрес https://enrd.ec.europa.eu 
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ПУБЛИКАЦИИ НА ЕМРСР 
 

Нашите публикации ви информират за последните новини, гледни точки и разработки в областта на 

развитието на селските райони в ЕС! 

Всяка публикация на ЕМРСР се публикува два пъти годишно и е достъпна в електронен и печатен 

формат на шест езика на ЕС (DE, EN, ES, FR, IT, PL): https://enrd.ec.europa.eu/publications/search 

EU Rural Review 
 

Основната тематична публикация на ЕМРСР. 
 

Брошура за проекти на ЕЗФРСР  
 

Селекция от финансирани от ЕЗФРСР проекти по специфична тема на развитието на селските 
райони. 

 

Rural Connections 
 

Списание на ЕМРСР, представящо актуалните политики и гледни точки на заинтересованите 
страни в развитието на селските райони в Европа. 

 

Бюлетин на ЕМРСР 
 

Всички новости относно развитието на селските райони в Европа – доставени направо в 

пощенската Ви кутия веднъж месечно! Абонирайте се тук: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-

newsletter_en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КАК ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС 

Онлайн 

• Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е достъпна на уебсайта 

Europa на адрес: https://europa.eu/european-union/index_en 
 

Публикации на ЕС 

• Можете да изтеглите или поръчате безплатни и платени публикации на ЕС от: https://op.europa.eu/en/publications 
• Множество копия на безплатни публикации могат да бъдат получени от Europe Direct или от 

местния Ви информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_en). 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://op.europa.eu/en/publications
https://europa.eu/european-union/contact_en


Development 

ЕМРСР онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visit ENRD website 

https://enrd.ec.europa.eu 

Subscribe to receive the ENRD Newsletter 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en 

Follow ENRD on social media 

www.facebook.com/ENRDCP 

www.twitter.com/ENRD_CP 
 

www.linkedin.com/company/enrd-contact-point 
 

www.youtube.com/user/EURural 
 

www.instagram.com/enrdcp 
 
 
 
 
 

ENRD Contact Point  
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 2 801 38 00 

info@enrd.eu 
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