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Тази брошура е изготвена в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска 
производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ), създадено от Европейската комисия за ускоряване 
на иновациите в селското и горското стопанство чрез свързване на научните изследвания с 
практиката.

Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ подкрепя мрежата на ЕПИ-АГРИ и нейните членове чрез 
семинари и фокус групи, мероприятия, публикации, ежемесечен бюлетин и чрез уебсайта на ЕПИ-
АГРИ, така че знанията и иновациите да се разпространяват по-бързо в европейското селско и 
горско стопанство.

Примерите в брошурата са представени на семинара на ЕПИ-АГРИ на тема „Оперативни групи 
— първи крачки“, проведен в Италия през април 2016 г. Всички документи и презентации могат 
да бъдат намерени в раздела „Събития“ (Events) на уебсайта на ЕПИ-АГРИ. Повече подробности 
за представените в брошурата оперативни групи можете да намерите в специалната диплянка на 
уебсайта на ЕПИ-АГРИ.

За контакти със Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ:
EIP-AGRI Service Point, Avenue de la Toison d’Or 72, 1060 Brussels, Belgium
+32 2 543 7348 | servicepoint@eip-agri.eu 
Twitter: @EIPAgri_SP | LinkedIn: be.linkedin.com/in/eipagriservicepoint
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Оперативни групи — сътрудничество за иновации

Оперативни групи —
съвместна работа за реални решения 

Иновациите са от съществено значение за конкурентоспособнос-
тта и устойчивостта на европейското селско и горско стопанство. 
Оперативните групи (ОГ) по ЕПИ-АГРИ работят по иновационни 
проекти, финансирани по програми за развитие на селските 
райони (ПРСР). Оперативните групи са основният инструмент 
на ЕПИ-АГРИ, с който новаторските идеи се превръщат в реални 
практически решения.

Оперативните групи обединяват партньори с допълващи се 
познания. Съставът на групите е различен в зависимост от темата 
и конкретните цели на проекта.

Селскостопански производители, консултанти, научни работници, 
предприятия и други партньори си сътрудничат, за да намерят 
практически решения за конкретни проблеми пред европейското 
селско и горско стопанство. Производителите и горските стопани 
трябва активно да участват по време на целия проект, за да 
се гарантира, че новаторските решения са подходящи и бързо 
приложими в практиката.

Оперативните групи споделят резултатите от проектите с по-
широката мрежа на ЕПИ-АГРИ, така че от достиженията им да 
могат да се възползват и други хора, които са изправени пред 
подобни предизвикателства в различни части на Европа.

Възможности за финансиране

Оперативните групи по ЕПИ-АГРИ се финансират чрез 
програми за развитие на селските райони (2014 — 2020), 
които се управляват на национално или регионално равнище 
в държавите от ЕС.

Програмите за развитие на селските райони могат да 
предоставят:

• финансова подкрепа за създаване на проект за оперативна 
група по ЕПИ-АГРИ (подготовка на проекта)

• финансиране на разходите по проекта на дадена 
оперативна група (изпълнение на проекта)

• финансова помощ за услуги в подкрепа на иновациите
  

От националния управляващ орган във вашата страна или 
регион можете да получите информация за откритите покани 
за представяне на предложения и дали има специфични 
изисквания за създаване на проект за оперативна група. 
Национална селска мрежа (НСМ) във вашата страна също 
може да ви даде по-подробна информация за създаването 
на оперативни групи и намирането на партньори

Данните за връзка с управляващите органи 
можете да намерите на уебсайта на ЕПИ-АГРИ:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/managing-
authorities-contact-details

i
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Някои факти и цифри 

• В ЕС има 118 (национални и регионални) програми 
за развитие на селските райони (ПРСР). За периода 
2014 — 2020 г. ЕПИ-АГРИ вече се прилага по 95 от тях. 
Управляващите органи на тези ПРСР ще публикуват 
покани за проекти за създаване на оперативни групи и 
ще направят подбор.

• Към момента за периода 2014 — 2020 г. се планират 
над 3200 оперативни групи.

Брой на планираните оперативни групи по ЕПИ-
АГРИ съгласно ПРСР за периода 2014 — 2020 г.
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* Сбор от отделните ПРСР. Данни към 19 май 2016 г. – източник: Европейска комисия

За да научите повече за 
Програмата за развитие на 
селските райони във вашата 
страна или регион, посетете: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
delopment-2014-2020/country-files/
index_en.htm
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Понякога е истинско предизвикателство да се създаде 
оперативна група или да се намерят партньори с подходящ 
опит и знания. Услугите в подкрепа на иновациите могат да 
ви съдействат за това. Специалистите, които ги предоставят, 
могат също да ви дадат информация относно възможностите 
за финансиране и дори да ви помогнат при изготвянето на 
предложенията за проекти.

За по-подробна информация вижте
брошура на ЕПИ-АГРИ за услугите в подкрепа на 
иновациите

Службата за иновации „ЕПИ Аграр“ (провинция 
Шлезвиг-Холщайн, Германия) подкрепя Министерството 
на земеделието в град Кил при подготовката и 
подпомагането на проекти за иновации по ЕПИ-АГРИ.

Хората или групите, които искат да създадат проект 
за оперативна група, могат да се свържат с нас за 
консултация относно възможностите за финансиране 
или намиране на партньори, както и за отговори на 
административни или други въпроси. Съдействаме 
им и след като проектът бъде одобрен, например 
с индивидуални консултации и обучения - Карола 
Кетелход, ръководител на Службата за иновации 
„ЕПИ Аграр“

За повече информация:
http://www.eip-agrar-sh.de/ 

Оперативните групи, които се финансират по програмите за 
развитие на селските райони, не са научноизследователски 
проекти. Те трябва да имат ясен и практически приложим 
новаторски елемент. Могат обаче да извлекат полза от участието 
си в научноизследователски проекти, защото предлагат знания, 
полезни при разработването на конкретни и приложими решения.

Чрез рамковата програма на ЕС за научни изследвания 
„Хоризонт 2020“ се финансират проекти с множество участници, 
обединяващи селскостопански производители, консултанти, 
научни работници и предприятия, които си сътрудничат с ясната 
цел да създадат по-лесно приложими резултати за фермерите. 
По „Хоризонт 2020“ се финансират и тематични мрежи, събиращи 
научни познания, които са на крачка от практическото приложение, 
но стопаните не ги познават или разбират достатъчно добре, за 
да ги изпробват или прилагат. Тези проекти могат да се свържат 
с оперативни групи и да им предоставят интересна информация 
в съответната област, като обменът винаги е двустранен.

За повече информация:
Брошура на ЕПИ-АГРИ за откритите покани за 
представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ през 
2017 г.
Брошура на ЕПИ-АГРИ за тематичните мрежи
Брошура на ЕПИ-АГРИ за други възможности за 
финансиране от ЕС

Услуги в подкрепа на иновациите 

Мост между науката и практиката
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За да създадете успешна оперативна група, трябва да имате 
добра идея за иновация, стабилен план и подходящи партньори. 
Всяка оперативна група започва с установяването на проблем 
или с очертаване на стъпките, чрез които експериментално ще 
се приложи някоя новаторска идея.

След като се намерят подходящите хора за изграждането на силен 
и способен екип, партньорите в ОГ трябва да съставят план, да 
намерят информация и финансиране и да подготвят заявлението 
за проекта.

Местният управляващ орган и доставчиците на услуги в подкрепа 
на иновациите могат да ви съдействат успешно да преминете 
през тези етапи.

Създаване на оперативна група

?
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Откриване на проблема или новаторската идея

Всяка оперативна група започва с установяването на 
даден проблем или някаква иновативна идея, която може 
да се изпита на практика. Идеята задължително трябва 
да е свързана с решаването на конкретен проблем за 
европейските земеделски и горски стопани. Австрийската 
оперативна група „Зимна реколта“ проверява възможен ли е 
нов пазар за зимните зеленчуци.

                   зеленчуци. Произведените с нисък разход на енергия 
зеленчуци, които се събират през зимата, могат да 
помогнат на земеделските производители да разширят 
продуктовата си гама и да увеличат продажбите.

Оперативната група „Зимна реколта“ 
(Австрия) иска да установи подходящи 
видове и периоди за производството на зимни 

Зимна реколта: нов и иновативен пазар за 
зеленчукопроизводството

Новаторската идея, по която работи оперативна група „Зимна 
реколта“, е на Волфганг Палме, ръководител на Австрийския 
научноизследователски институт за зеленчуците (Колеж и 
научен институт по растениевъдство „Шьонбрун“). Групата 
счита, че много аспекти от производството на зимни зеленчуци 
все още не са достатъчно проучени и че са необходими 
допълнителни познания.

Затова преди да започне работа, оперативната група кани 
земеделските производители да попълнят подробен въпросник, 
за да е сигурно, че конкретната тема е избрана и разработена 
съгласно действителните потребности на участниците. Целта 
на проекта е да се съберат готови за приложение познания, 
които ще подпомогнат стопаните да произвеждат зимни 
зеленчуци с отлично качество, и да се повиши осведомеността 
на потребителите за този нов пазар.

Ръководителят на проекта BIO AUSTRIA обсъжда всички по-
нататъшни стъпки с останалите партньори. Направени са 
допитвания до управляващия орган, за да се уточнят въпросите 
на групата относно финансирането и началото на процедурата 
за събиране на предложения.

Клъстерът в хранително-вкусовата промишленост в Долна 
Австрия подпомага проекта на ОГ като иновационен посредник. 
Оттам дават съвети и подробни насоки, например за 
установяване на контакти, разработване на продукти, както 
и за комуникационната стратегия.

За повече информация:
http://www.lebensmittelcluster-noe.at/winterharvest 
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Намиране на подходящите партньори

В основата на всяка оперативна група лежи сътрудничеството. Ето 
защо най-важно е да намерите подходящи партньори! Оперативната 
група „РОБЮСТАНЬО“ обединява множество партньори, като ангажира 
животновъдите на всички етапи от проекта.

„РОБЮСТАНЬО“ — изграждане на 
партньорство за повишаване на 
производителността в овцевъдството

Партньорите по проекта на френската ОГ „РОБЮСТАНЬО“ са 
овцевъди, консултанти и учени, като всички допринасят със 
своя опит и специфични познания. Така ще се гарантира, че 
разработените по проекта решения са подходящи за сектора, а 
резултатите ще намерят широко разпространение.

                   
Пиренеи) иска да намери модерни решения за проблема 
на животновъдите, така че да се раждат по-здрави агнета.

Смъртността при агнетата е основна спънка за 
производителността в овцевъдството. Френската 
оперативна група „РОБЮСТАНЬО“ (регион Южни 

Жан-Марк Готие, посредник в областта на иновациите и 
координатор на проекта за „Робюстаньо“, обяснява: „В 
региона Южни Пиренеи във Франция първо определихме 
два департамента (Лот и Аверон), където би било най-лесно 
да се разработи идеята. Другата ни цел бе да стимулираме 
регионалното взаимодействие.“

Във всеки от двата департамента координаторите избират по 
един представител на:

• животновъдна ферма, така че овцевъдите и техните 
консултанти да бъдат в центъра на проекта;

• ветеринарна организация, за да се включи гледната точка 
на ветеринарите;

• земеделска камара, за да се използват практическите 
познания и резултатите да се разпространят сред клиентите 
на селскостопанските консултанти;

• селскостопански учебни заведения, за да се правят опити 
и да могат знанията и новостите да се предадат на бъдещите 
селскостопански консултанти и производители.

В проекта участват и две научноизследователски организации — 
Френският национален институт за агрономически изследвания 
(INRA) и Националното ветеринарно училище в Тулуза. Френският 
институт по животновъдство („Idele“) помага за координацията и 
осигурява комуникационна подкрепа. В проекта са ангажирани 
две регионални партньорски организации, Coop de France 
Midi-Pyrénées (водещ партньор) и асоциацията за опазване на 
местните породи CORAM (Collectif des Races locales de Massif), за 
да се гарантира по-широк обмен на знания чрез техните мрежи 
за контакти.

?
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Уточняване на подробностите и съставяне на план

За да е сигурно, че всички партньори работят за една и съща 
цел, така че новаторската идея да се превърне в иновация, 
заявлението, с което кандидатства оперативната група, трябва 
да съдържа ясно описание на различните етапи на проекта. 
Управляващите органи и доставчиците на услуги в подкрепа на 
иновациите могат да ви дадат информация и да ви съдействат 
за това, както и за попълване на останалата част от заявлението. 
Оперативната група „ENU-Wheat“ се е възползвала от тази 
възможност, за да подготви заявлението си.

Собствениците на мелници и хлебопроизводителите 
считат, че това драстично ще намали качеството на 
белтъчините в пшеничното брашно. „ENU-Wheat“, 
оперативна група от Хесен, изпробва начини да се 
създаде устойчива и екологична верига на доставки 
при пшеницата, при която се използват по-малко азотни 
торове.

Правилата за използване на азотни торове 
в Германия стават все по-строги с цел да се 
намали замърсяването на подпочвените води. 

Финансиране

„ENU-Wheat“: за устойчива и екологична верига 
на стойността при пшеницата

Проектът на оперативната група „ENU-Wheat“ започва с идеята 
да се създаде верига на доставките, в която участват земеделски 
стопани, мелници, хлебопроизводители и научни работници, така 
че да се стимулира обменът на знания между земеделието и 
хранителната промишленост. Координаторът на групата Лудгер 
Линеман разяснява как е възникнала идеята: „Най-напред се 
свързахме с местния управляващ орган. Обсъдихме с тях идеята, 
за да видим дали съответства на изискванията на ЕПИ-АГРИ. 
След това се свързахме с мелница, в която проявиха интерес да 
се намери решение на този проблем, и се споразумяхме какви 
стъпки ще предприемем.“

Той разказва и за помощта, която са ползвали: „Без местния 
център за услуги в подкрепа на иновациите нямаше да се 
справим с изготвянето на заявлението за проекта. Техните 
специалисти отговориха на въпросите ни при разработването на 
първоначалната идея и ни помогнаха да се свържем с подходящи 
партньори. След това работихме съвместно с управляващия 
орган по подаването на заявлението.“

За повече информация:
http://www.gutes-aus-hessen.de/unternehmer/
innovationspartnerschaften/enu-weizen.html
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Всяка оперативна група работи за достигането на крайния етап – 
разпространяването на събраните познания, така че резултатите 
да могат да се ползват от земеделските и горските стопани в цяла 
Европа. Австрийската оперативна група „Биологична борба с лапада“ 
полага особени усилия, за да може резултатите да достигнат до 
производителите и незабавно да намерят приложение в практиката.

Биологична борба с лапада — изкореняване на 
лапада от австрийските пасища

                   

фураж за животните. Мерките без използването на 
хербициди обикновено костват на производителите 
много време, средства и усилия. Австрийската 
оперативна група „Биологична борба с лапада“ 
проверява дали борбата с лапада може да бъде 
спечелена с помощта на разпространен в региона 
вид молец, а не с хербициди. Ларвите на тези 
насекоми се хранят с корените на лапада и това 
ефикасно унищожава растенията.

Тъполистният лапад (Rumex obtusifolius) 
е упорит плевел, който расте в пасищата 
и застрашава качеството и добивите на 

По време на целия проект оперативната група „Биологична 
борба с лапада“ поставя силен акцент върху сътрудничеството 
и обмена на знания между науката и практиката. Координаторът 
на проекта Патрик Хан споделя: „Земеделските стопани, които 
участват в проекта, правят опити в своите ферми. Това ще ни 
покаже дали методът е ефикасен и практически осъществим 
и ще ни помогне да разпространим знанията и резултатите 
до реалните потребители. Броят на стопанствата, които ни 
сътрудничат, продължава да расте.“

За да се гарантира, че натрупаните от проекта нови познания 
ще бъдат възприети и приложени в практиката, резултатите ще 
бъдат разпространени чрез полеви опити в проявили интерес 
ферми, а също и чрез семинари на място, презентации, уебсайт 
и различни публикации. Всички партньори и заинтересованите 
земеделски производители се информират за развитието на 
проекта и резултатите от него с бюлетин. Ученици и учители 
от две професионални училища по земеделие ще бъдат пряко 
ангажирани в полевите опити. Те могат да помогнат за разпрос-
траняване на знанията за новия метод в съответните региони и 
ще го прилагат в бъдещия си професионален живот.

За повече информация: 
http://www.melesbio.at/ampferglasfluegler/
(уебсайтът на проекта ще бъде пуснат онлайн през 2017 г.)

Разпространяване на информация за резултатите

10

http://www.melesbio.at/ampferglasfluegler/


Създаване на контакти

Използвайте за вдъхновение мрежата на ЕПИ-
АГРИ!

Ако ви е нужно вдъхновение, за да създадете оперативна 
група, мрежата на ЕПИ-АГРИ може да ви предложи някои 
идеи. Резултати и предложения, представени по време на 
семинарите и работните срещи на ЕПИ-АГРИ, са публикувани 
на уебсайта на мрежата, а Звеното за услуги на ЕПИ-АГРИ издава 
ежемесечен бюлетин с интересни идеи и актуална информация 
за събития и публикации. Фокус групите на ЕПИ-АГРИ събират 
и разпространяват знания за иновативни практически решения 
на съществуващи проблеми или за интересни възможности. Те 
дават препоръки за полезни проекти и обобщават проблеми от 
практиката, с които могат да се занимаят оперативните групи.

Регистрирайте се на сайта на ЕПИ-АГРИ или се абонирайте за 
ежемесечния бюлетин, за да сте в крак с новостите!

Инструментариум за оперативни групи

Независимо дали се опитвате да създадете оперативна група, 
да се включите във вече действаща група или да намерите 
партньори за проект, първият ви съюзник е платформата  
www.eip-agri.eu.

• В раздел „Място за срещи“ (Meeting Point) можете да търсите 
партньори, да намирате проекти, които търсят партньори, 
или да се осведомявате за проверени в практиката иновации.

• Също така можете да споделяте идеи за иновативни проекти 
и информация относно проекти за научни изследвания и 
иновации, включително резултати от проекти, с помощта 
на лесни за попълване формуляри.

Инструментариум за оперативни групи

На уебсайта на ЕПИ-АГРИ, в раздела „Моето ЕПИ-АГРИ“ (My EIP-
AGRI), можете да намерите подходяща и полезна информация 
за ОГ. Инструментариумът за оперативни групи обобщава опита, 
знанията и уменията, натрупани в мрежата на ЕПИ-АГРИ.

Тук ще откриете:

• подробна информация за това как се създават оперативни 
групи, за мрежите за подкрепа и подходящите семинари и 
работни срещи на ЕПИ-АГРИ;

• препратки към резултатите на работещи в момента 
оперативни групи и информация за контакт с тях;

• информация за услуги в подкрепа на иновациите и 
материали, които да ви помогнат да популяризирате проекта 
си и да разпространите резултатите от него;

• полезни материали за популяризиране на ЕПИ-АГРИ.

Инструментариумът е динамичен портал, който ще се разраства 
с приноса на членовете на мрежата на ЕПИ-АГРИ.
Дайте и вие своя принос, изпратете ни предложенията си!

Пишете ни на адрес servicepoint@eip-agri.eu
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Създаване на оперативна група
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