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Принципи на ВОМР

Водено от общностите местно развитие е термин, който
Европейската комисия използва, за да опише подход, при
който традиционната политика за развитие „от горе
надолу“ се обръща наопаки. При ВОМР местните хора
поемат управлението и образуват местно партньорство,
което проектира и изпълнява стратегия за интегрирано
развитие. Стратегията е предназначена да надгражда
силните страни или „активите“ на общността в социален,
екологичен и икономически план, вместо само да
компенсира наличието на проблеми. За тази цел
партньорството получава дългосрочно финансиране и
решава как то да бъде разходвано. (1, стр.10)



Принципи на ВОМР

- Създаване на капацитет.

- Събиране заедно на местните актьори.

- Анализ на територията.

- Установяване на съществуващите дейности/инициативи.



Принципи на ВОМР

- Създаване на сътрудничество.

- Създаване на стратегия за местно развитие -

Местният проект за развитие е оформен в

стратегически документ за местно развитие. Това

включва установяването на цели, определяне на

стратегически приоритети и ред на действията, които

трябва да бъдат предприети.



Причини да се прилага ВОМР

1.ВОМР осигурява водеща роля на хората, които са
изправени пред определена нужда или
предизвикателство. Стратегиите се разработват и
проектите се избират от местните субекти. Това е най-
силно отличаващата се характеристика на ВОМР и
неговото най-голямо преимущество. Хората се
превръщат в активни партньори и напредъка на една
стратегия зависи от тях. Като активна страна от
общостта се изисква да прилага и ефективни методи за
обществен мониторинг над проектите, изпълнение на
стратегиите и прилагане на подхода.



Причини да се прилага ВОМР

2. Стратегиите за ВОМР могат да отговорят на

нарастващото разнообразие и сложност. Това

разнообразие често се описва като крайъгълен

камък на европейския социален модел, но

предизвикателството се състои в намирането на

начини за неговото запазване и превръщане в

актив вместо в задължение.



Причини да се прилага ВОМР

3. Стратегиите за ВОМР могат да бъдат по-гъвкави от други подходи. 
Някои публични органи са загрижени, че делегирането на 
определени решения на местните партньорства, може прекалено да 
усложни реализирането на ВОМР. Въпреки това ВОМР стана по-лесно
и по-гъвкаво чрез възможността да бъде програмирано около една
„тематична цел“.

4. Обхватът на ВОМР е разширен, за да се позволи на местните
стратегии да се фокусират върху предизвикателства като социалното
приобщаване, изменението на климата, сегрегацията на ромите и 
други групи в неравностойно положение, безработицата сред 
младежите, обедняването на градските райони, връзките между 
градските и селските райони и т.н.



Причини да се прилага ВОМР

5. ВОМР надгражда връзките между браншовете и участниците, по начини,

които имат мултиплициращ ефект върху основните програми. Стратегиите на

ВОМР не следва да се разглеждат като „острови“, изолирани от другите

програми. Напротив, те са също инструменти за повишаване на резултатите

на националните и регионалните програми за развитие на селските райони.

6. Същността на ВОМР се състои в иновациите и постигането на резултати,

които носят дълготрайна промяна. Първата стъпка обикновено включва

изграждане на капацитета и ресурсите за поемане на инициативи на

местните общности.



Причини да се прилага ВОМР

7. Участието във ВОМР разкрива достъп до голяма и нарастваща европейска
мрежа и обем натрупан опит. През последните 20 години съществуващите
партньорства в рамките на LEADER и FARNET и много европейски, национални
и регионални мрежи разработиха значителен брой методи, насоки,
инструменти и казуси, които могат да бъдат изключително полезни за новите
партньорства.

8. ВОМР е финансово атрактивен инструмент за осъществяване на местно
развитие. Комисията признава, че местното развитие е дългосрочен процес,
който продължава обикновено в рамките на няколко периода на
финансиране, като препоръчва също толкова дългосрочен финансов
ангажимент за изграждане на капацитета и активите на общностите. Ето
защо местните партньорства не се разглеждат като еднократни проекти,
които се разпускат в края на периода на финансиране, а като част от процес
за насочване на общностите по устойчив път. (1, стр. 10-14)



Обществеността и ВОМР

Общественият интерес е водещ при реализиране на

статегиите разработени от МИГ и при прилагането на

ВОМР на общоевропейско ниво. Обществен итнерес е

понятие и термин, който е относим към „всеобщото

благополучие“ или „всеобщото благоденствие“. Колкото

и абстрактни да са тези понятия, като обществен интерес

следва да се разбира признатият по силата на правото

интерес на обществото да защитава и отстоява своите

права и свободи от неблагоприятни управлениски

решения за социума като цяло.



Обществеността и ВОМР

Следователно обществото и неговите представители имат

съществена роля в определяне на местните стратегии на

подхода ВОМР.

ВОМР се базира на социалните и обществените

потребности, което обуславя необходимостта от активен и

ефективен обществен мониторинг при напредъка на ВОМР

и постигане на заложените резулатати в СВОМР.
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