СВЪРЗАНИ В МРЕЖИ ЕВРОПЕЙСКИ ФЕРМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
ВЗАИМНОТО ОБОГАТЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ
Networking European Farms to Enhance cRoss ferTilisation and Innovation uptake Through demonstratIon

НССЗ ръководи и координира изпълнението на дейностите по Работен пакет 7 „Комуникация
и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности“.
Проекта стартира през януари 2018 г. и ще продължи до 31.12.2021 г.
ЦЕЛИ:
Подобряване на демонстрационните дейности във фермите;
Изграждане
на
мрежи
демонстрационни дейности;

от

участници,

извършващи

Стимулиране на иновациите в т.ч. разработени от фермерите;
Подобряване на информираността
визуализацията им;

за

иновациите

и

на

Взаимно обучение и обмен на знания между земеделските
стопани и засилване на връзката между тях в цяла Европа;
Развитие на по-конкурентно, устойчиво и „интелигентно“
земеделие.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
Създаване на 10 тематични мрежи съставени от 45
регионални клъстера (хъба);
Организиране на обучения и демонстрации;
Създаване на уеб базирана платформа на езиците на всички
партньори, съдържаща широк спектър от знания и найдобри практики чрез демонстрационни дейности;
Започване на политически диалог в обхвата на ЕС, за да се
гарантира устойчивостта на мрежите създавани по проекта.

УЧАСТНИЦИ В МРЕЖАТА:
Земеделски стопани;
Съветници, научни работници, представители на
институти и университети, НПО и участнци,
вземащи решения.

ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ:
TM 1: Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода
TM 2: Решения за млечното говедовъдство, на основата на наличната база от данни
TM 3: Биологично отглеждане на животни
TM 4: Качеството на почвите при полските култури
TM 5: Сензорни системи за наблюдение и управление при полски култури
TM 6: Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на
полски култури
TM 7: Подобряване на ефективното използване на хранителните вещества в градинарството
TM 8: Ефективно използване на водата в градинарството
TM 9: Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и
зеленчуци
TM 10: Повишаване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери
НССЗ участва в ТМ 7 и ТМ 9, като в страната са създадени два регионални хъба.

Ако се присъедините към NEFERTITI, Вие ще:
имате достъп до нова информация, знания и иновации от цяла Европа;
осъществите нови контакти и ще намерите нови съмишленици във вашата област;
имате възможност да участвате в демонстрации и да ползвате виртуални инструменти;
имате възможност да промотирате Вашата ферма в цяла Европа;
може да намерите решение на Вашите производствени проблеми;
имате възможност да промотирате вашите иновативни разработки
и ноу-хау и да ги внедрите в практиката.

ПАРТНЬОРИ:

