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1. ВОМР осигурява водеща роля на хората, които са изправени 

пред определена нужда или предизвикателство. 

� В сравнение с други класически подходи, хората, които преди са били 

пасивни „бенефициери“ на дадена политика, сега се превръщат в 

активни партньори и „двигатели“ на нейното развитие. 

� Хората се овластяват.

� Увеличават капацитета си.

� Насърчава се чувството им за местна идентичност и гордост.

� Изграждат мостове и доверие между хората, частните предприятия, 

публичните институции и браншовите групи по интереси.
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2. Стратегиите за ВОМР могат да отговорят на нарастващото 

разнообразие и сложност

� Стратегиите за ВОМР се разработват и проектите се избират от 

местното население.

� Решенията могат да бъдат съгласувани с местните потребности.

� Партньорствата могат да бъдат движени от енергията на местните 

заинтересовани страни, включително от младите хора.  
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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“, като същевременно 

може да бъде използвано за постигане на някои или всички 

икономически, социални и екологични цели на стратегията „Европа 

2020“. 
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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. 

Въпреки че подходът на ВОМР първоначално е разработен в селските 

райони чрез подпомагане от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони), а след това е прилаган в областта на 

рибарството и крайбрежните райони с финансиране от ЕФР, сега има 

възможност да бъде разширен, за да обхване области, които обикновено 

се обслужват от ЕСФ (Европейски социален фонд) и ЕФРР (Европейския 

фонд за регионално развитие).  
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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 

и стратегиите за устойчиво градско развитие, финансирани по член 7 от 

Регламента за ЕФРР. 

Като такива те могат да представляват част от други инструменти или да 

функционират успоредно с други инструменти, включително 

интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).    
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5. ВОМР надгражда връзките между браншовете и участниците, по 

начини, които имат мултиплициращ ефект върху основните 

програми. 

Стратегиите на ВОМР не са изолирани от другите програми. 

Напротив, те са инструменти за повишаване на резултатите на 

националните и регионалните програми за развитие на селските райони 

и стратегиите за устойчиво градско развитие, финансирани по член 7 от 

Регламента за ЕФРР. 

Като такива те могат да представляват част от други инструменти или да 

функционират успоредно с други инструменти, включително 

интегрираните териториални инвестиции (ИТИ).    

Преимуществото на ВОМР е, че позволява разглеждането и 

разрешаването на един или няколко проблема на местно равнище, както 

и мобилизирането на всички приложими политики и участници. Това 

може да премахне някои граници или бариери пред местното развитие

(напр. различни публични власти; публични власти, частни организации и 

НПО; различни райони).
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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. 

ВОМР може да се използва, за да покрие малките инвестиции в 

инфраструктурата, които са предпоставка за иновации и по-нататъшно 

развитие. 

Подходът ВОМР с участието на множество заинтересовани страни води 

до различен начин на разглеждане на предизвикателствата според 

„търсенето“ или „потребностите“, който свързва опита на потребителите 

с по-специализираните знания на различните видове доставчици. 

ВОМР може да излезе от обичайните рамки, за да генерира нови идеи и 

да финансира малките „семена“ и пилотните проекти, необходими за 

тяхното тестване на практика. Когато са успешни, тези проекти могат да 

привлекат и повече от основните частни и публични фондове.
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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.

Международни организации като Световната банка също имат 

дългогодишен опит и са разработили многобройни полезни методически 

наръчници. 
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8. ВОМР е финансово атрактивен инструмент за осъществяване на 

местно развитие. 

Според ЕК местното развитие е дългосрочен процес, който продължава 

обикновено в рамките на няколко периода на финансиране.

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. 
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