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РАБОТНА СРЕЩА 

за набиране на идеи относно ролята на НСМ и работата на ЗУАкценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 да се мобилизират заинтересованите страни в

политиката за развитие на селските райони в

предоставянето на идеи за бъдещата работа на НСМ

и ЗУ;

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит,

знания и информация между членовете на НСМ и

потенциални такива с цел набиране на идеи;

 да се установи какви партньорства и

комуникационни връзки ще бъдат необходими за

бъдещето, като се надгражда съществуващия опит на

НСМ.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 8 февруари 2019 г.

място х- л Интернационал, к. к-с Златни пясъци

организатор Звено за управление на НСМ 2014-2020 (ЗУ)

участници представители на Икономическия Университет Варна – катедра „Аграрна икономика“;

земеделски стопани; Областен информационен център – Варна; Областни дирекции

на ДФ „Земеделие“ – Варна, Шумен и Силистра; МИГ – Попово; НССЗ;

консултантски фирми; МЗХГ и ЗУ

резултати  популяризирани са: дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ (в настоящата и в

бъдещата ОСП), структурата и взаимовръзките между администрацията и

заинтересованите страни, ползите от членство в НСМ;

 набрани са различни идеи и предложения към бъдещата работа по проекта;

 постигнато широко представителство на заинтересованите от НСМ страни;

 високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за

участие в дейността на НСМ.
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 на страницата на НСМ да бъде включена информация, свързана с дигитализацията и цифровизацията в селското

стопанство;

 в страницата да бъдат включвани препратки към различни събития и информация, публикувани на сайтовете на

ЕСМ и ЕПИ-АГРИ, като към препратките да бъде включен анонс с описание на български език;

 в страницата да бъдат включвани съобщения за отворени приеми по всички европейски програми;

 да бъдат включвани за публично обсъждане в Мрежата проекти на нормативни актове, насоки и други документи,

касаещи прилагането на ПРСР, като коментарите да бъдат обобщавани и изпращани от името на НСМ към

съответните отговорни административни структури;

 в календара на страницата www.eufunds.bg да бъде публикувана информация за събития и др. от страна на НСМ.

Част от постъпилите основни идеи, мнения и предложения:
 да бъде установен контакт на местно ниво между ОИЦ и РК, което би допринесло за получаване на

своевременна експертна помощ и популяризиране на Програмата;

 изготвяне на наръчници с добри практики и спазване на различни ангажименти;

 създаване на успешен механизъм за идентифициране на проблемите и добрите практики при прилагане на

ПРСР;

 организиране на среща с представители на ОПИК за извеждане на добрите примери в областта на иновациите;

 да бъде изграден механизъм за идентифициране на проблемите на ниво регион, за да се търси решение в

иновациите и това да намери отражение в бъдещата ПРСР, тъй като потребностите и нуждите в различните

райони на страната (планински, полупланински, Родопи, Добруджа и др.) са различни;

 сътрудничество и обмен на информация с общините;

 установяване на тясно сътрудничество с МИГ за идентифициране на проблемите на регионален принцип;

РАБОТНА СРЕЩА 

за набиране на идеи относно ролята на НСМ и работата на ЗУ


