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С „Европа 2020“ към
интелигентна, устойчива и
приобщаваща икономика
„Европа 2020“ e стратегията за растеж на Европейския
съюз (ЕС) за периода 2014 — 2020 г. В един променящ
се свят икономиката на ЕС трябва да бъде интелигентна,
устойчива и приобщаваща. С помощта на тези три
приоритета всички граждани на ЕС трябва да изградят
силна икономика с добри възможности за трудова заетост,
основани на устойчиво управлявани ресурси.
Европейският съюз си поставя пет цели в областта на
заетостта, иновациите, образованието, социалното
приобщаване, климата и енергетиката, които да
бъдат постигнати до 2020 г. Стратегията подчертава
значението на научните изследвания и иновациите,
за да бъде Европа готова да посрещне бъдещите
предизвикателства. До момента е поставено началото
на пет европейски партньорства за иновации (ЕПИ) в
различни области: активен живот на възрастните хора
и остаряване в добро здраве, водни ресурси, суровини,
интелигентни градове и общности, селско стопанство.
Неизменна цел във всички тях са ползите за обществото
и бързата модернизация. Подкрепя се сътрудничеството
между партньори в областта на научните изследвания
и иновациите за постигането на по-добри и по-бързи
резултати. Европейското партньорство за иновации за
селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИАГРИ) бе обявено от Европейската комисия през 2012 г.

ЕПИ-АГРИ насърчава иновациите в селското стопанство
Европейското партньорство за иновации за селскостопанска
производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) е създадено като
нов начин да се повишат производителността и устойчивостта
в селското и горското стопанство, за да може секторът подобре да се справи с предизвикателствата на днешния ден —
засилената конкуренция, по-резките промени в пазарните цени,
изменението на климата и по-строгите екологични правила.
Сред основните му цели е създаването на партньорства и
свързването на специалисти от различни професионални
области в мрежата на ЕПИ-АГРИ чрез разнообразни дейности,
като оперативните групи и фокус групите на ЕПИ-АГРИ.
Множество заинтересовани страни в сферата на иновациите
и селското стопанство – селскостопански производители,
консултанти, научни работници, предприятия от съпътстващите
отрасли, неправителствени организации и други – ще работят
заедно, ще споделят идеи и ще превръщат познанията си в
новаторски решения и научни резултати, които лесно могат да
бъдат приложени в практиката.

Така например когато специалист в Румъния намери решение,
което би било от полза за испански фермер, целта е тази
информация да достигне до фермера възможно най-бързо.
От януари 2015 г. Европейската селска мрежа (ЕСМ) и мрежата
на ЕПИ-АГРИ са свързани чрез Събранието на мрежите
на селските райони. То е платформата, която ще определя
приоритетите и ще координира дейностите на тези две мрежи
на ЕС.
Събранието има няколко подгрупи. Една от тях е Постоянната
подгрупа за иновации за селскостопанска производителност
и устойчивост. Тя следи с особено внимание дейностите
на мрежата на ЕПИ-АГРИ и работи съвместно със Звеното
за услуги за ускоряване на иновациите, които ще повишат
устойчивостта и производителността на европейското селско и
горско стопанство.

Обединявайки усилията си, всички участници по-бързо ще
постигат желаните резултати. С помощта на ЕПИ-АГРИ важните
нови и утвърдени достижения в областта на иновациите и
селското стопанство ще бъдат разпространени в целия ЕС.

3

Възможности за финансиране – подпомагане на иновациите
в селското стопанство
Едно е да имаш новаторска идея, друго е да я осъществиш. За да започнете проекта си, можете да използвате различни типове
финансиране, например по програмите за развитие на селските райони или по политиката на ЕС за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“.

ЕПИ-АГРИ и развитието на селските
райони
Държавите или регионите в ЕС решават как да подкрепят
проекти за иновации чрез програмите за развитие на селските
райони. Те могат да предоставят финансиране за създаване
на оперативни групи, които да работят по пилотни проекти,
да разработват нови продукти, да ангажират участници от
различни региони, да насърчават определени дейности и
т.н. С програмите за развитие на селските райони може да
се подкрепят проекти за трансфер на знания, консултантски
услуги, инвестиции, маркетинг, създаване на мрежи, както и
да се финансират услуги в подкрепа на иновациите.
Всяка държава членка (а в някои страни – регион) решава
дали приоритетно да подпомага работата по определени
проблеми, конкретни дейности или отделни групи. Всички
оперативни групи в ЕС обаче трябва да дадат своя принос
за изграждането на продуктивен и устойчив селскостопански
сектор.

Създаване на оперативни групи
Оперативните групи се създават на местно ниво от
представители на различни области – селскостопански
производители, научни работници, консултанти, предприятия,
неправителствени организации – за да се намери ново решение
на общ проблем или да се изпробва на практика някаква
новаторска идея. Големината и съставът на оперативните групи
зависят от конкретния проект, затова всяка от тях е различна.
Резултатите и познанията, натрупани от оперативните групи,
трябва да бъдат разпространени чрез мрежата на ЕПИ-АГРИ,
така че от тях да се възползва целият сектор.

Ако имате новаторска идея, проверете каква подкрепа
можете да получите по Програмата за развитие на
селските райони във вашия регион или държава.
Списък на всички управляващи органи в ЕС можете да
намерите в брошурата на ЕПИ-АГРИ за оперативните
групи.
Производител от португалския регион Монтежунто,
който е прочут с производството на плодове,
установил, че 25 % от плодовете не достигат до
пазара, защото се повреждат. За да бъде намерено
решение, местна мрежа от 32 производители на
плодове обединява усилията си с Политехническия
институт в Лейрия, с Центъра за ускорено и устойчиво
разработване на продукти и с консултантския център
COTHN. Заедно конструират „електронен плод“, с
който измерват повредите от различни въздействия
при брането, превоза, съхранението и опаковането.
Така установяват критичните точки и успяват да
сведат до минимум увреждането на плодовете —
както и да повишат пазарната им стойност.

Брошура на ЕПИ-АГРИ за оперативните групи
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Услуги в подкрепа на иновациите
Понякога не е достатъчно да се предложи само финансиране
на групи, които работят съвместно по иновативни проекти. За
успешното осъществяване на голям брой стойностни проекти
ключова роля имат услугите в подкрепа на иновациите и
иновативните брокери. Те могат да се окажат решаващ
фактор за свързването на отделни участници, които търсят
новаторско решение на общ проблем или работят по него.
Тези дейности могат да бъдат подкрепени от програмите за
развитие на селските райони.

Частен консултант предлага услуги в подкрепа на
иновациите. Редовно посещава местни фирми,
селскостопански производители, изследователски
центрове и университети. По време на едно от
посещенията си в лозов масив попада на новаторска
идея, която си струва да бъде проучена поподробно. Той събира и свързва всички възможни
заинтересовани страни, за да види дали искат
да се обединят в общ проект. Селскостопанският
производител, един университет и една бутилираща
компания решават да доразвият идеята.
Консултантът проучва какви са възможностите за
финансиране и помага за изготвянето на проектно
предложение, което се одобрява от всички участници
и може успешно да привлече финансиране.

ЕПИ-АГРИ и политиката за научни
изследвания и иновации „Хоризонт
2020“
„Хоризонт 2020“ е рамковата програма на ЕС за научни
изследвания и иновации. Една от темите, подкрепяни от
„Хоризонт 2020“, която има отношение към селскостопанския
сектор, е обществената промяна за „продоволствена
сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство,
мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания
и биоикономика“. Отделно от по-стандартните проекти за
научни изследвания и иновации, поканите за представяне
на предложения по „Хоризонт 2020“ включват и няколко
възможности за подкрепа на мултинационални проекти за
иновации в областта на селското стопанство чрез тематични
мрежи и проекти с множество участници — селскостопански
производители, консултанти, научни работници, предприятия
от съпътстващите отрасли и др. С тези проекти се създават
леснодостъпни за крайните потребители материали, които
ще бъдат разпространени чрез мрежата на ЕПИ-АГРИ.

Брошура на ЕПИ-АГРИ„Хоризонт 2020“ – покана за
представяне на предложения през 2018 г.

Брошура на ЕПИ-АГРИ
Услуги в подкрепа на иновациите
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Тематични мрежи
Тематичните мрежи са иновативни проекти, финансирани по
„Хоризонт 2020“, които имат за цел да намерят решения за
най-належащите проблеми в селското и горското стопанство с
участието на различни партньори от научните среди и практиката.
Те събират най-добри практики и научноизследователски
резултати, които са на крачка от практическото приложение,
но не се познават и използват достатъчно добре. Тематичните
мрежи трябва да разработят достъпни и лесно разбираеми
материали за практиката, например информационни брошури и
аудио-визуални материали. Събраната информация може да се
използва в образованието или в научноизследователските бази
данни и трябва да се подава в базата данни на ЕПИ-АГРИ за
широко разпространение към земеделските и горските стопани
и към останалите участници във веригата на селскостопанските
иновации.
Тематичната мрежа OK-NET Arable е една от първите
четири тематични мрежи, финансирани по „Хоризонт
2020“. Целта е да се подобри обменът на знания между
селскостопанските производители, консултантите в
отрасъла и научните работници, както и да се увеличат
производителността и качеството на биологично
отглежданите обработваеми култури в цяла Европа.
Проектът стартира през март 2015 г. и ще продължи три
години. В рамките на проекта:

•
•
•

ще се обобщят вече натрупаните практически и научни
знания в областта на биологичното земеделие и ще се
установи най-добрата методология за обмен на знания;
ще се създаде европейска мрежа от селскостопански
групи за иновации, в която да се обменя опит и
експериментално да се използват образователни
материали, разработени по проекта;
ще се създаде платформа за обмен на знания в цяла
Европа.

В консорциума участват 17 партньори от 13 държави от
всички краища на Европа.
За повече информация: www.ok-net-arable.eu
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Други възможности за
финансиране
Посетете нашата страница за информация относно
възможностите за финансиране
Брошура на ЕПИ-АГРИ за възможностите за
финансиране от ЕС

Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ – връзка между всички партньори
в мрежата
Мрежата на ЕПИ-АГРИ предлага широка гама от услуги, които могат
да ви помогнат да решите важни за вас проблеми.
Основните цели на Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ са споделянето
на знания, установяването на връзка между различните участници
и справянето с предизвикателствата. Звеното координира различни
събития – конференции, фокус групи, семинари и обучения,
както и интерактивното „Място за срещи“ на уебсайта на ЕПИАГРИ, оказва съдействие за намиране на партньори по проекти и
отговаря на вашите въпроси. Главната му задача е да насърчава
взаимодействието между всички участници в мрежата на ЕПИ-АГРИ
— земеделски и горски стопани, научни работници, консултанти,
неправителствени организации, държави членки, фирми и
обществени институции.

Станете част от мрежата на ЕПИАГРИ
Уебсайтът на ЕПИ-АГРИ е интерактивна платформа,
която събира хора и идеи от цяла Европа. Като
регистриран член ще можете да се възползвате найпълноценно от уебсайта:
• да споделяте своите иновативни проекти, идеи за
проекти или практически въпроси, които трябва да
се проучат.
• да търсите и намирате потенциални партньори за
проекти, интересни проекти, най-добри практики и
възможности за финансиране в Мястото за срещи
на ЕПИ-АГРИ.
• да използвате съвместните работни пространства
по конкретни теми, свързани със селското
стопанство и иновациите.
• Разделът „My EIP-AGRI“ (Моето ЕИП-АГРИ) ви
свързва с личното ви табло, на което можете
да следите информацията, темите, събитията и
хората, които ви интересуват
С присъединяването на все повече хора към мрежата
на ЕПИ-АГРИ уебсайтът постепенно ще стане
виртуалното единно звено за иновации в селското
стопанство в Европа.

Посетете уебсайта: www.eip-agri.eu
Регистрирайте се и станете част от мрежата

Фокус групите — стремеж да се
преодолеят предизвикателствата в
селското стопанство
Фокус групите на ЕПИ-АГРИ са част от дейностите за създаване
на мрежа. Във всяка група участват 20 експерти от различни
области — селскостопански производители, научни работници,
консултанти и представители на съпътстващите отрасли.
Групите събират и обобщават знания за най-добрите практики
в дадена област и описват проблемите, възможностите и
решенията.
Всяка фокус група от ЕПИ-АГРИ заседава поне два пъти
за период от около една година. След завършването на
окончателния доклад членовете на групата могат да продължат
работата си в съвместни работни пространства на уебсайта на
ЕПИ-АГРИ.
Всички доклади на фокус групите и резултатите от работата
им се публикуват на уебсайта на ЕПИ-АГРИ, за да мотивират
други членове на мрежата на ЕПИ-АГРИ да създават нови
оперативни групи или изследователски проекти.

Брошура на ЕПИ-АГРИ за оперативните групи

Протеиновите култури — необходими са поголямо сътрудничество и интеграция
Фокус групата на ЕПИ-АГРИ за протеиновите култури се
сформира през 2013 г., за да отговори на въпроса: „Как може
да се подобри конкурентоспособността на производителите на
протеинови култури в ЕС?“ Около година по-късно резултатите
показаха, че на място (консумация в самите стопанства)
може да се постигне голям напредък, но подобряването на
добивите, подборът на сортовете и надеждните професионални
консултации може да не са достатъчни за по-мащабно
производство на протеинови култури за храна и преработен
фураж. За мащабна промяна в сектора са необходими по-добра
интеграция и сътрудничество с производителите на комбинирани
фуражи и основните участници в производството на растенията.
Решения могат да бъдат намерени в местните стопанства, а
също и на равнището на регионалните и европейските пазари.
Фокус групата показва, че съчетаването на знанията и опита
на растениевъдите, консултантите и предприятията в сектора
може да доведе до нови перспективи за производството на
протеинови култури в Европа.
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EIP-AGRI мрежа

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

ОПЕРАТИВНА ГРУПА
ОПЕРАТИВНА ГРУПА

www.eip-agri.eu

ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ
ПРОЕКТИ С МНОЖЕСТВО УЧАСТНИЦИ
БЮРО ЗА ПОМОЩ
ФОКУС ГРУПИ
СЕМИНАРИ И
РАБОТНИ СРЕЩИ
Свързва селскостопанските производители,
научните работници, консултантите,
фирмите, екологичните групи, потребителските
групи и други НПО.

Станете част от мрежата на ЕПИ-АГРИ www.eip-agri.eu
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