Най-добри практики за интегрирани устойчиви инициативи за развитие на селските
райони и ЛИДЕР/ВОМР (LEADER / CLLD)
Европейският селски парламент се стреми да изрази гласа на хората от селските райони на
Европа; да покаже загрижеността на хората от селските райони и да популяризира
самопомощта и действията на хората от селските райони в партньорство с гражданското
общество и правителствата.
Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони (ELARD) активно участва в третата
фаза на Европейския селски парламент (ЕСП) и това проучване е част от една от темите,
изведени от Европейския селски манифест. Като част от това, ELARD събира и разпространява
най-добрите практики за интегрирани устойчиви инициативи за развитие на селските райони и
LEADER / CLLD. Търсим успешни истории, в които различни заинтересовани страни, сектори са
работили съвместно, използвайки различни възможности за финансиране, които са довели до
дългосрочно въздействие върху селските райони. ELARD и всички партньори по проекта ЕСП
оценяват високо вашите приноси и ние Ви благодарим предварително за всички ваши усилия
да допринесете и по този начин да подобрим европейската политика за развитие на селските
райони!

Анкета
Информация за участника
Име на участника (име и фамилия)

Възраст на участника




До 30
30-65
Повече от 65

Пол на участника
Женски пол
Мъжки

Местоположение на респондента (град / регион / държава на пребиваване)
Име на организацията, представена от участника
Данни за връзка за комуникация (имейл, телефон)

Информация за най-добрата практика
Моля, представете информация за най-успешната интегрирана инициатива за развитие на
селските райони (проект или действие), в която Вашата организация е участвала или
реализирала.
1. Наименование на интегрираната инициатива/проект за развитие

2. Местоположение на инициативата/ проекта(община, област, регион, държава)

3. Продължителност на инициативата/проекта

4. Целева група (моля опишете главната целева група на проекта/проектите)

5. Необходимост от инициативата/проекта за развитие (моля, отбележете основните
използвани предизвикателства или потенциал, които са провокирали тази инициатива/проект
за развитие)

6. Тема на инициативата/проекта за развитие (моля, посочете темата или темите, за
която/които сте допринесли)











Социално включване
Младежта
Общностни услуги
Управление на местни ресурси
Активиране на предприемачеството
Бизнес иновации
Туризъм
Интелигентна специализация и / или цифровизация на бизнеса
Общо развитие
Друго:

7. Кратко описание на целите

8. Кратко описание на дейностите

9. Описание на въздействието (ако е възможно, моля опишете основните показатели за
въздействие, продукт и резултати, постигнати чрез тази инициатива/проект за развитие)

10. Брой на хората (пряко и непряко), повлияни от резултатите от проекта

11. Дългосрочно влияние и устойчивост на инициативата/проекта за развитие (моля, опишете
как са постигнати резултатите или интегрирания модел на развитие в дългосрочна
перспектива. Кои са основните бъдещи планове или действия за развитие?)

12. Размер на финансирането на инициативата/проекта за развитие

13. Източници на финансиране (моля, опишете какви различни средства за финансиране са
били използвани за изпълнение на интегрираната инициатива/проект за развитие)

14. Друга нефинансова подкрепа, предоставена за изпълнението на проекта. Моля, опишете
всяка друга подкрепа – материална (сгради, транспорт, услуги и т.н.) или нематериална
(политически, законодателни, комуникационни), които сте получили от институции извън
Вашата организация.

15. Заинтересовани участници (моля, опишете всички участници/заинтересовани страни, които
са участвали в процеса на постигане и използване на резултатите от инициативата/проекта за
развитие)

16. Дали МИГ и/или ЛИДЕР/ВОМР са били част от Вашата инициатива/проект за развитие (ако
отговорът е "да", тогава моля опишете как МИГ са допринесли за Вашата инициатива/проект
за развитие)

17. Модели, методологии и методи, които са били използвани (Моля, посочете какви подходи,
методологии сте използвали за осъществяване на тази инициатива/проект за развитие.)
Изпратете модели, схеми на цикъла на изпълнение на проекта на ел. поща step_ngo@abv.bg и myunakova@gmail.com;
18. Слаби страни или трудности, които сте преживели при изпълнението на проекта/проектите
(моля, опишете слабите страни или извлечените поуки)

19. Допълнителна информация за инициативата/проекта (моля, предоставете ни линкове към
всички илюстративни материали за проекта - презентации Powerpoint, брошури, снимки,
галерии, видеоклипове или подобни материали, достъпни онлайн или качени в Dropbox или
друг уебсайт за уеб услуги в облак.

Добре дошли сте да изпратите до 23 юни 2017г. попълнена настоящата анкета, материалите и
информацията по електронната поща на адрес step_ngo@abv.bg и myunakova@gmail.com.
Информацията ще бъде преведена на английски език и препратена от екипа на СТЕП към
проучването на ELARD „Най-добри практики за интегрирани устойчиви инициативи за
развитие на селските райони и ЛИДЕР/ВОМР“.
Екипът на СТЕП, предварително Ви благодари за информацията!

Ако желаете да разработените информацията на английски език, моля използвайте
приложената по-долу анкета :

Best practices of integrated sustainable initiatives of rural development and
LEADER/CLLD

The European Rural Parliament seeks to express the voice of rural Europe; to articulate the concerns
of rural people; and to promote self-help and action by the rural people in partnership with civil
society and governments. ELARD (European LEADER Association for Rural Development) is actively
participating in the third phase of the European Rural Parliament and this survey is part of one of the
themes that emerged from the European Rural Manifesto. As a part of this ELARD collects and
disseminates best practices about integrated sustainable initiatives of rural development and
LEADER/CLLD. We are looking for success stories where different stakeholders, sectors have
collaborated using different possibilities of funding that have resulted with long-term impact for rural
area. ELARD and all ERP project partners highly appreciate your input and we thank you in advance
for all your efforts to contribute and thereby improve European rural development policy!

Information about the respondent

Name of the respondent (name and surname)
Age of the respondent
 Up to 30
 30-65
 More than 65
Gender of the respondent
 Female
 Male
Location of the respondent (city/region/country of residence)
Name of the organisation represented by the respondent
Contact details for communication (e-mail, phone)

Information about the best practice
Please provide essential information about the most successful integrated rural development
initiative/project/action your organisation is or have been involved with.

1. Name of the integrated development action/project

2. Location of the action/project (region, county, country)

3. Duration of the action/project

4. Target group (please describe main target group of the action/project)

5. Need of the development action/project (please bring out main bottlenecks or potential to be
used that has provoked this development action/project)

6. Theme of the development action/project (please indicate the theme(s) your action/project has
been contributed)











Social inclusion
Youth
Community services
Local resource management
Activating entrepreneurship
Business innovation
Tourism
Smart specialization and/or digitisation of businesses
General development
Other

7. Short description of aims

8. Short description of activities

9. Description of the impact (if it is possible please describe main impact, result and output indicators
that have been achieved through this development action/project)

10. Number of people (directly and indirectly) influenced by project results

11. Long-term influence and sustainability of the development action/project (please describe how
achieved results or integrated development model have been used in long-term perspective. Which
are the main future plans or development actions?)

12. Amount of funding for the development action/project

13. Funding sources (please describe what kind of different funding resources have been used to
implement integrated development action/project)

14. Other non-financial support provided for the implementation of the action/project. Please
describe any other support – either material (rooms, transportation, services etc) or immaterial
(political, legislative, communication) you have received from institutions outside your organisation.

15. Actors involved (please describe all actors/stakeholders who have been involved into the delivery
process of the outcomes of the development action/project)

16. Have LAGs and/or LEADER/CLLD been part in your development action/project (if yes, then
please describe how local action group(s) has contributed to your project/action)

17. Models, methodologies, methods that have been used (please indicate what kind of approaches,
methodologies you have used to carry out this development action/projects. Please send models,
schemes

of

the

implementation

cycle

of

the

project/action

to

step_ngo@abv.bg;

myunakova@gmail.com

18. Weaknesses or difficulties that you have experienced implementing the development
action/project (please describe weak sides or lessons learned)

19. Additional information about the development action/project (please provide us links to any
illustrative materials about the project - Powerpoint presentations, booklets, galleries, videos or
similar materials available online or uploaded into Dropbox or other cloud service website, you are
also most welcome to send your materials to step_ngo@abv.bg;myunakova@gmail.com

