#passion4knowledge

Проучване и анализ на средата, нагласите,
настроенията и участниците при разработването
на стратегия за ВОМР от МИГ Тервел-Крушари
март 2016

методология
Основни цели на изследване:
 Установяване нагласите на населението за развиване на селскостопанска дейност. Идентифициране на основни бариери
пред кандидатсване по програми за финансиране;

 Установяване на нагласите на бизнеса за кандидатстване по програми за финансиране и идентифициране на основни
планове за развитие;

 Установяване основни посоки на развитие на местното ръководство и възможностите за развитите на земеделската
дейност сред заинтересовани лица на общинско ниво.

Метод на изследване:
 Представително количествено изследване сред местното население на общините Тервел и Крушари (TAPI; N=266);
 Представително количествено изследване сред бизнеса в двете общини (CATI; N=60);
 Представително количествено изследване сред заинтересовани лица на общинско ниво, НПО организации и членовете на
МИГ (CATI; N=39).
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съдържание на презентацията
нагласи на населението [с. 4]
нагласи на бизнеса [с. 14]
нагласи на заинтересовани лица [с.28]
(НПО организации,

общински членове, членове на МИГ-а)
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нагласи на
населението
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структура на извадката
мъж
жена

50%

50%

25%

22%

21%

18-34 г.

35-44 г.

45-54 г.

община
Тервел
община
Крушари

32%

над 55 г.

66%

30%

25%
70%

Начално и по-ниско

9%
Средно

Висше
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БАЗА: N=266

основни трудности и нужди на населението
Кои са основните трудности, с които се сблъсквате в ежедневието?
Безработица

88%

Нископлатени работни места
Липса на възможност за повишаване
на квалификацията

65%

58%

Център за кариерно развитие

29%

Услуги за възрастни хора

14%

Трудност за развитие на бизнеса

13%

Ограничени възможности за
стартиране на собствен бизнес

8%

Липса на достатъчно обществени
места за отдих и туризъм

8%

Грижа за възрастни хора

8%

БАЗА: N=266

Центрове за повишаване на
квалификацията

16%

Затруднен достъп до медицинско
обслужване

Липса на развита транспортна мрежа

От какъв тип услуги имате нужда?

8%

26%

Услуги за подкрепа на бизнеса

24%

Мобилни медицински услуги

24%

Мобилни услуги насочени към деца и
млади хора

Дневни центрове за възрастни хора

23%
9%
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наличие на земеделска земя
Вие лично или член на Вашето домакинство притежавате ли земеделска
земя?

БАЗА: N=266

да

да

67%
33%

45%

18-34 г.

46% 54% 47% 53% 53% 41%

35-44 г.

45-54 г.

над 55 г.

45%

не

55%

45%

55%

община Тервел община Крушари

обработваемост на земеделска земя
Как стопанисвате земеделската земя, която притежавате?

Вие лично или член на Вашето домакинство занимавате ли се със
селскостопанска дейност?

58%
21%
Отдаваме я под аренда/наем Членуваме в земеделска кооперация
БАЗА: n=120

21%

26%

24%

Обработваме земята

Само аз

Само друг/и членове на
домакинството

БАЗА: n=30->малка база !

50%

Всички или почти всички
членове на домакинството
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очаквания за развитие на дейноста
Очаквам да се развива
добре, бизнесът да се
разширява

Какви са очакванията ви за развитието на вашата дейност през
следващите три години?

16%

28%

Не очаквам промяна

Не мога да преценя

56%

Очаквам да се развива добре, бизнесът да се разширява

33%33%34%

25%
0%

18-34 г.

35-44 г.

Не мога да преценя

80%

63%

50%50%

Не очаквам промяна

13%

45-54 г.

0%

20%
над 55 г.

29%

75%

52%
19% 25%

в община Тервел

0%

в община Крушари
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БАЗА: n=30->малка база !

тип селскостопанска дейност
С какъв тип селскостопанска дейност се занимавате?
Растениевъдство

77%

24%

Животновъдство
Растениевъдство и
животновъдство

9%

30%
67%
Зърнени

Зеленчуци

19%
Маслодайни

предназначение на продукцията
70%

С какво предназначение е основно продукцията, която произвеждате?

16%
Предимно за пазара и една малка част за
собствена консумация

Изцяло за собствена консумация

8%

6%

Предимно за собствена консумация и малка Половината за собствена консумация, другата
част за пазара
половина за пазара
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БАЗА: n=30->малка база !

регистрация като ЗП
Вие или член на Вашето домакинство регистрирани ли сте като ЗП,
съгласно Наредба № 3 от 29.01. 1999 г. за създаване и подържане на
регистър на земеделските производители?

38%
Да

Не

62%

кандидатстване по програми
Кандидаствали ли сте за финансово подпомагане от ДФ „Земеделие“, по
национални програми и европейските фондове в областта на
земеделието и развитието на селските райони?
73%

35%
Да

27%

Не

75%
по програма на ДФ „Земеделие“
БАЗА: n=30->малка база !

по програма на ЕС
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основни причини за некандидатстване
Кои са основните причини, поради които не сте кандидаствали досега за
финансово подпомагане по национални и европейски програми?
Не сме в състояние да осигурим
допълнителното
финансиране/собствен принос

37%

 Гжляеаиа кюзждзацчя;

Не се нуждая от финансово
подпомагане

Изискваните документи са прекалено
много

Не отговаряме на критериите за
допустимост

Не съм наясно с процедурите за
кандидастване

Нямaме достатъчно познание за
попълване на формулярите

БАЗА: n=246

Други споменати причини:

27%
19%

 Вчсждаиа въззаси на занчеаващчие се със
селсджсижпансда лейнжси;

 Нелжвезче в пзжгзаечие;
 Твъзле енжгж чзчсдванчя.

16%
12%
8%
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намерение за стартиране на бизнес
Вие обмисляте ли да стартирате свой частен бизнес?

28%

Не зная

66%

57%

1%
14%

Нямам
намерение

19%
18-34 г.

25%

21%

35-44 г.

45-54 г.

36%

над 55 г.

34%

община Тервел община Крушари

Имам намерение
Вече имам свой частен бизнес
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БАЗА: N=266

основни области за подкрепа от МИГ Тервел-Крушари
Според вас, в кои области преоритетно да насочи подкрепата си МИГ
Тервел-Крушари през новия програмен период 2014-2020 г.?
Подкрепа на предприемачеството и създаване
на нови работни места

82%

Модернизиране на земеделските стопанства

25%

Създаване на мобилни социални услуги,
насочени към деца и млади хора

20%

Подкрепа на предприятия за съхранение и
преработка на селскостопанска продукция

17%

Подобряване на транспортните услуги

17%

Създаване на мобилни социални услуги
насочени към възрастни хора
Подкрепа на биологично земеделие
Развитие на нови образователни услуги,
предлагани от читалищата
Подкрепа на дейности за отдих и свободно
време
Модернизация на читалищните сгради
БАЗА: N=266

Как оценяваре дейността на МИГ Тервел-Крушари
до момента?

15%

МИГ Тервел-Крушари се справя добре
МИГ Тервел-Крушари не се справя особено добре
Не мога да преценя

21%

61%

18%

11%
7%
5%
5%
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нагласи на бизнеса

14

структура на извадката
община Тервел
община Крушари

65%

19%

23%
микро фирми

81%

малки фирми

12%
средни фирми

93%

7%
Частен сектор
БАЗА: N=60

Публичен/обществен сектор
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развитие на фирмата и очаквания за бъдещето
Как оценявате развитието на Вашата фирма през последните пет години?
разширява се

37%

25%

38%

51%
28%

всички фирми

няма промяна

52%

21%
микро фирми

33%

влошава се

15%

малки и средни фирми

БАЗА: N=60

Какви са очакванията Ви за развитието на Вашата фирма през следващите
пет години?
ще се разшири

27%

37%
13%
всички фирми

БАЗА: N=60

23%

23%

няма да има промяна

36%

20% 21%

микро фирми

ще се влоши

не мога да преценя

33% 38%

29%
0%

малки и средни фирми
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разширяване на дейността
Какви са намеренията Ви за разширяване на бизнеса?

56%
да

33%

27%
Ще увелича размера на
производството в сферата на
дейност досега

Планирам да разширя сферата на
дейност с диверсификация към
селскостопански дейности

11%
Планирам да разширя сферата на
дейност с диверсификация към
неселскостопански дейности

БАЗА: n=27->малка база!

влошаване на дейността
Какви са основните причини за влошаване и свиване на дейността на
Вашата фирма?
да

13%

32%

миграцията на хората
БАЗА: n=20->малка база!

46%
22%
лошите икономически условия

лошото финансиране
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промяна в броя наети във фирмата и очаквания за бъдещето
Броят на наетите лица във Вашата фирма през последните три години ...
увеличи се

67%

60%

28%

25%

15%

няма промяна

33%

48%
19%

5%

всички фирми

микро фирми

намаля

малки и средни фирми

БАЗА: N=60

Какви са плановете Ви за броя на наетите лица във Вашата фирма през
следващите три години ...
ще открия допълнителни постоянни работни места

ще открия сезонни работни места

59%

58%
13% 17%
всички фирми
БАЗА: N=60

ще остане непроменен

12%

13% 18%
микро фирми

ще намалява

57%

10%

14% 14%

15%

малки и средни фирми
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сектор на дейност и планове за развитие
В кой сектор е основната Ви дейност?
Растениевъдство

40%

Търговия на дребно

Услуги

Търговия на едро

Съхранение на земеделска
продукция
друго
БАЗА: N=60

зърнени

6%

17%

Производство

Животновъдство

Какъв тип растителни култури отглеждате?

маслодайни

31%

фуражи

63%

19%
6%
6%

БАЗА: n=20->малка база!

68%

4%
3%
5%

Да отглеждам
основно зърнени
култури

Как планирате да развивате дейността си в следващите 5 години?

18%

4%

7%

4%

Да отглеждам
основно маслодайни
култури

Да отглеждам
основно трайни
насаждения

Да отглеждам едър
рогат добитък

Друго/посочете/
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БАЗА: n=30->малка база!

реализиране на продукцията
Как реализирате продуктите/услугите, които произвеждате/предлагате?
реализирам директно
продуктите си на пазара

9%
39%

продавам продукцията си
на търговци на едро

52%
сключвам предварителни
договори с преработващи
предприятия

БАЗА: N=60

предпочитания за развитие на пазара
В каква посока бихте предпочели да се развива пазара на вашата продукция?

33%

26%

17%

13%

Да има по-добри възможности да
Да има професионални организации на Да се разшири посредническата мрежа Да има ясни процедури да сключвам
предлагам и реализирам продукцията
производители
на изкупуване на продукция
предварителни договори с
си директно на пазара
преработващи предприятия

11%
Да се създават общи пазари на
производители
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БАЗА: N=60

инвестиции
До момента правели ли сте инвестиции във Вашата фирма?

От къде бяха източниците на средства за инвестициите?

57%

да

18%

17%

Финансиране по програми
на ЕС чрез МИГ ТервелКрушари

Банков кредит

97%
Собствени

8%
Финансиране по програми
на ЕС чрез други
институции

БАЗА: N=60

БАЗА: n=58

използвани програми за кандидатстване
69%

По кои програми и по кои мерки сте кандидатствали за финансиране от
ЕС?

12%
Мярка 121 "Модернизиране на
земеделските стопанства"

Програма ФАР

19%
МИГ Тервел-Крушари
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БАЗА: n=20->малка база!

основни причини за некандидатстване
Кои са основните причини поради, които не сте кандидатствали досега за
финансово подпомагане по национални и европейски програми?
Изискваните документи са прекалено
много

28%

Не отговаряме на критериите за
допустимост

Не съм наясно с процедурите за
кандидатстване

Не се нуждая от финансово
подпомагане

27%

Други споменати причини:
 Трудно включване в програмите: “изйлнж се вдлючваее лж
иезч пзжгзаеч, чеа пж-сиакчлнч азенлаижзч ч
адж жсиане нещж се кжзче”;
 Не отговарят на изискванията: „не сее ечдзж
пзелпзчяиче заижва“;

13%

3%

Нямаме достатъчно познание за
попълване на формулярите

 Липса на подходяща програма: „за люцезна няеа
пзжгзаеа “; „зъзнжпзжчзвжлсивжиж не е
пзчжзчиеи на пзжгзаечие “

 Неудовлетвореност от самите програми: „загйкенж взеее “;
„не нч жкъзнаха лжсиаиъчнж внчеанче “; „саеж
жсдъпяване ч кавене “.

3%
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БАЗА: n=40->малка база!

планиране на инвестиции
Планирате ли инвестиции през следващите 5 години?

да

Какви средства бихте използвали?

55%
82%
Собствени

39%

27%

Финансиране по програми на Финансиране по програми на
ЕС чрез МИГ Тервел-Крушари
ЕС чрез други институции

16%
Банков кредит

БАЗА: N=60

запознатост с програми за кандидатстване
32%
Да

Запознати ли сте с възможностите и критериите за кандидатстване по
55%
програми на ЕС?

7%

6%

Да, но смятам че ми е Не, но бих искал да получа
Не, но бих искал
необходима експертна
повече информация
информация и бих се
помощ при разработване
включил в обучения и
на проект
кампании за разясняване
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БАЗА: N=60

интерес към обучения
Интересувате ли се от обучения?

Каква форма на обучение предпочитате?

да

47%

39%

Съботно-неделни
курсове
БАЗА: N=60

25%

25%

Едноседмични курсове

Он-лайн курсове

4%

7%

Вечерни курсове

Друго (посочете)

БАЗА: n=28->малка база!

Моля посочете сферите, темите, по които бихте искали да се обучавате?

 Запознаване със самите програми: “запжзнаване с нжзеаичвнчие йзелкч”; „пж еяздч ч пзжгзаеч “;
 Обучение по различни иновации: „нжвжсич в ижзенеиж на дйлийзчие, сееена хезкчцчлч“; „чнжвацчч
във кчзнеса - нжвч сееена ч хчкзчлч“; „нжвжсич в зъзнжпзжчзвжлсивж“;
 Обучение в сферата на технологиите: „сизжчиелсивж-сглжкяееч дъщч“; „иехнжлжгчч в сфезаиа на
хлекжпзжчзвжлсивж“.
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намерение за кандидатсване към:
Вие лично имате ли намерение да подготвите и подадете проектно
предложение към:

МИГ Тервел-Крушари

Държавен фонд „Земеделие“
ще подготвя

40%

42%

ще подготвя

32%
колебая се

колебая се

58%
18%

няма да подготвя

10%

няма да подготвя

При изпълнението на планираното от Вас проектно предложение наясно
ли сте от къде ще осигурите първоначалния капитал?

64%
18%
Да, собствени средства

18%
Да, банков кредит

Не
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БАЗА: N=60

основни нужди на бизнеса
От какъв тип подкрепа имате най-вече нужда, за да развивате успешно
бизнеса си?
Финансиране за въвеждане на нови технологии

60%

Допълнително финансиране за разширяване на дейността

47%

Допълнително обучение и квалификация на наетия персонал

30%

Повишаване на знанията ми за пазара и конкуренцията

17%

Ползване на консултански услуги по внедряване на нови
технологии

17%

Достъп до панаири и изложения за представяне на
продукцията

15%

Включване в професионални/браншови организации
Ползване на консултански услуги по маркетинг и реклама
Първоначално финансиране за стартиране на бизнес и
реализиране на проект
БАЗА: N=60

12%
7%
5%
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основни области за подкрепа от МИГ Тервел-Крушари
Според вас, в кои области преоритетно да насочи подкрепата си МИГ
Тервел-Крушари през новия програмен период 2014-2020 г.?

58%

Модернизиране на земеделските стопанства

40%

Подобряване на инфраструктурата
Подкрепа на предприемачеството и създаване
на нови работни места
Подкрепа на предприятия за съхранение и
преработка на селскостопанска продукция

38%

Подкрепа на дейности за отдих и свободно
време
Подкрепа на развитието на мрежа от модерни
образователни услуги
Развитие на нови образователни услуги,
предлагани от читалищата
Подкрепа на развитието на самодейни състави,
кръжоци

БАЗА: N=60

МИГ Тервел-Крушари се справя добре
МИГ Тервел-Крушари не се справя особено добре
Не мога да преценя

22%
22%

Създаване на мобилни социални услуги,
насочени към деца и млади хора
Подкрепа на биологично земеделие
Създаване на мобилни социални услуги
насочени към възрастни хора
Подобряване на транспортните услуги

Как оценяваре дейността на МИГ Тервел-Крушари
до момента?

17%

40%

10%
7%
7%

57%
3%

7%
5%
3%
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нагласи на заинтересовани
лица на общинско ниво,
НПО организации

28

структура на извадката
община Тервел
община Крушари

46%

54%

51%

18%
Кмет на кметство

Експерт

13%

10%

Читалищен секретар

Служител/експерт в НПО

5%

3%

Кмет на община

Член на МИГ Тервел-Крушари
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БАЗА: N=39

основни трудности и нужди пред населението
Според Вас, кои са основните трудности, с които се сблъскват
в ежедневието си жителите на Вашата община/кметство?
Безработица

77%

Нископлатени работни места

36%

Липса на развита транспортна мрежа

31%

Затруднен достъп до медицинско
обслужване

26%

Ограничени възможности за
стартиране на собствен бизнес
Трудност за развитие на бизнеса

Липса на възможност за повишаване
на квалификацията

21%
13%
10%

Липса на площадки и стадиони

5%
БАЗА: N=39

За следващите пет години, към какво трябва да бъдат насочени усилията на
местното ръководство за да се подобри качеството на живот в двете общини?
Справяне с безработицата

69%

Повишаване пригодността за заетост
на населението

33%

Канализация и водоснабдяванедство
за да се подобр

28%

Усигуряване на благоприятна среда
за развитие на бизнеса

23%

Привличане на инвестиции

23%

Подобряване на пътната
инфраструктура
Осигуряване на услуги за възрастни
хора
Подобряване на транспортната
мрежа

18%
15%
10%

Осигуряване на образователни
услуги за населението

8%

Осигуряване на услуги за деца и
младежи

8%
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подобряване качеството на живот чрез:
Според Вас, от какъв тип услуги има нужда населението във
Вашето кметство/община?
Услуги за подкрепа на бизнеса

41%

Мобилни медицински услуги

33%
28%

Дневни центрове за възрастни хора

Мобилни услуги насочени към деца и
млади хора

Според Вас, кои местни ресурси /природни, културноисторически, човешки/ са уникални/ценни и трябва да бъдат
използвани за развитие на селото/общината/региона?
Туризъм

Центрове за повишаване на
квалификацията

Услуги за възрастни хора /социален
патронаж

използване на местни ресурси за развитие на региона

23%

Човешкия ресурс

Горите

БАЗА: N=39

18%
8%
5%

13%
Няма такива ресурси

Център за кариерно развитие

21%

Земеделие и животновъдство
Бизнеса

15%

23%

5%

Не знам

15%
10%
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оценка за развитие на земеделски дейности
Как оценявате възможностите за развитие на земеделски
дейности на територията на Вашето кметство/община?

Зърнени култури

Маслодайни
култури

90%

добри

77%

колкото добри,
толкова не добри

5%

13%

не добри

5%

10%

Зеленчуци

18%

Трайни
насъждения

54%

13%

20%

69%

26%

Биологично
земеделие

33%

15%

52%
32

БАЗА: N=39

оценка за развитие на бизнеса
Как оценявате развитието на бизнеса на територията на
Общините Тервел и Крушари през изминалите пет години?

основни икономически отрасли

Бизнесът се развива
добре, разширява се

Бизнесът няма особен
напредък, остава
непроменен

7%

44%

Според Вас, кои са основните икономически отрасли, за които
има капацитет за развитие на територията на Вашата община?

49%

Земеделие и животновъдство

77%

Бизнесът ни се влоши

Преработваща промишленост

Не знам
БАЗА: N=39

13%

10%
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основни области за подкрепа от МИГ Тервел-Крушари
Според вас, в кои области приоритетно да насочи подкрепата си МИГ
Тервел-Крушари през новия програмен период 2014-2020 г.?

49%

Подкрепа на предприемачеството и създаване
на нови работни места
Модернизиране на земеделските стопанства

41%

Създаване на мобилни социални услуги
насочени към възрастни хора
Модернизация на читалищните сгради

23%
21%
18%

Подкрепа на биологично земеделие

Подкрепа на развитието на самодейни състави,
кръжоци
Подобряване на транспортните услуги
Създаване на мобилни социални услуги,
насочени към деца и млади хора
Подкрепа на дейности за отдих и свободно
време

БАЗА: N=39

МИГ Тервел-Крушари се справя добре
МИГ Тервел-Крушари не се справя особено добре
Не мога да преценя

21%

Подобряване на инфраструктурата

Подкрепа на предприятия за съхранение и
преработка на селскостопанска продукция
Развитие на нови образователни услуги,
предлагани от читалищата

Как оценяваре дейността на МИГ Тервел-Крушари
до момента?

18%
5%

13%
13%

77%

13%
8%
5%
3%
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Благодаря за вниманието!
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