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РАБОТНА СРЕЩА 

за набиране на идеи относно ролята на НСМ и работата на ЗУАкценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 да се мобилизират заинтересованите страни в

политиката за развитие на селските райони в

предоставянето на идеи за бъдещата работа на НСМ

и ЗУ;

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит,

знания и информация между членовете на НСМ и

потенциални такива с цел набиране на идеи;

 да се установи какви партньорства и

комуникационни връзки ще бъдат необходими за

бъдещето, като се надгражда съществуващия опит на

НСМ.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 15 май 2019 г.

място „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, гр. София

организатор Звено за управление на НСМ 2014-2020 (ЗУ)

участници представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите, КННП-

Благоевград, БАКЕП, БАСЗ, ИАИ към ССА, НАМИГ, консултанти по ПРСР, МИГ

Раковски, Асоциация за селски райони, ФНСЗ, ДФЗ и ЗУ

резултати  популяризирани са: дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ (в настоящата и в

бъдещата ОСП), структурата и взаимовръзките между администрацията и

заинтересованите страни, ползите от членство в НСМ;

 набрани са различни идеи и предложения към бъдещата работа по проекта чрез

обсъждане на теми: действия за повишаване на комуникацията със

заинтересованите страни, сътрудничество в рамките на мрежата, начини за

улесняването на тематичния и аналитичен обмен по ползотворен начин;

 набрани са идеи за теми на ТРГ;

 постигнато широко представителство на заинтересованите от НСМ страни;

 високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за

участие в дейността на НСМ.

На 8 февруари 2019 г. в х- л Интернационал, к. к-с Златни пясъци, ЗУ на НСМ проведе първата работна среща за набиране на идеи относно ролята на Национална селска

мрежа и работата на Звеното за управление, за която можете да научите повече от «Акценти от събитие_8 февруари 2019», публикувани на www.ruralnet.bg.

http://www.ruralnet.ng/
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 към настоящия момент МИГ не могат да работят, защото нямат постъпили още авансови плащания, тъй като техните процедури все още чакат одобрение от ДФЗ;

 синдикатът може да бъде полезен по темата заетост и работна сила и е заинтересован от теми за обучения и квалификация на работната сила- постъпилото предложение е

наемният работник в земеделско стопанство също да може да се обучава, а не само собственика/представляващия стопанството;

 по отношение на настоящия програмен период е необходимо да се направи анализ на всяка мярка и подмярка, какво е постигнато и съответно какъв резултат ще се търси след

2020 г.

 предложение за сформиране на ТРГ, чиято тема и обект на работа да са дискусия и анализ на прилаганите към момента критерии по различните мерки и подмерки и до колко са

постигнали очакванията.

Част от постъпилите основни идеи, мнения и предложения:

 необходимост от анализ и сравнение на предходните програми с цел избягване повтарянето на едни и

същи грешки;

 по- голяма публичност относно изпълнението на ПРСР;

 да се повиши информацията по изпълнението на проектите, за да се постигне по - голяма прозрачност,

намаляване на лошите практики, увеличаване ефективността на Програмата;

 да има наддоговаряне по ПРСР, като по този начин средствата ще могат да бъдат усвоени напълно;

 в бъдещите интервенции по Стълб 2 на ОСП 2021-2027 да се намалят максималната инвестиционна

стойност на проектите и интензитетът (%) на подпомагането (на големия да се даде възможност да

прави по-големи проекти, но с много по-малко субсидия, на средния - средни по размер проекти със

средна по размер субсидия, а на малкия - да прави малки проекти, но с най-голяма субсидия);

 да се анализира и обсъди колко мерки да се прилагат за България през новия програмен период;

 ако Управляващият орган на ПРСР не бъде представен на много високо ниво в заседанията на

Национална селска мрежа, няма как тези срещи да бъдат резултатни;

 липса на предвидимост с пример: цяла една година няма отваряне на нито една мярка, а следваща

година да отварят много мерки;
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