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Настоящата брошура е съставена в рамките на Европейското партньорство
за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИАГРИ), стартирано от Европейската комисия с цел насърчаване на
иновациите в селскостопанския и горския сектор и създаване на по-силна
връзка между изследванията и практиката.
Публикацията е продължение на работата по семинара на ЕПИ-АГРИ на
тема „Стратегическите планове по ОСП: ключовата роля на СЗИСС в
държавите членки“ и окончателния доклад от него. Повече информация за
това събитие и за СЗИСС можете да откриете онлайн на www.eip-agri.eu и
на тематичната интернет страница относно СЗИСС . За повече информация
относно оперативните групи и техните иновативни проекти, описани в тази
брошура, вижте базата данни с проекти на ЕПИ-АГРИ на уебсайта на ЕПИАГРИ.

Насърчаване на потоците от знания и иновации в Европа
Знанията и иновациите играят ключова роля в
подпомагането на земеделските производители,
горските стопани и селските общности да се справят
с настоящите и с бъдещите предизвикателства. За да
се осигури споделяне на знания между всички, които
се възползват от тях и които ги създават, както и
свързаност между хората, са необходими Системи за
знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) на
територията на цяла Европа.

съвместно, използват се ефективно и се споделят
сред широк кръг от заинтересовани лица, това
допълнително подкрепя развитието и надграждането
на иновативните решения, които работят на
практика. Настоящата брошура поставя акцент върху
няколко ключови характеристики, вдъхновяващи
примери и проекти, които помагат за изграждането
на по-силни системи за знания и иновации в селското
стопанство на територията на цяла Европа.

По-стабилните потоци от знания са от полза за
селското стопанство, горското стопанство и селските
общности, но също така и за продоволствените и
непродоволствените
системи,
биологичното
разнообразие,
околната
среда,
климата
и
потребителите. Ефективните СЗИСС подпомагат
създаването на иновации и обмена на знания между
съветниците, земеделските производители и горските
стопани,
изследователите,
селските
мрежи,
националните и регионалните органи, медиите,
всички
заети
в
образователния
сектор
и
потребителите. Когато знанията се създават



Какво представляват СЗИСС? Вижте анимирания
видеоклип на ЕПИ-АГРИ, за да добиете образна
представа. Разберете повече за всички дейности на
ЕПИ-АГРИ, свързани с СЗИСС, на страницата с основна
информация.



Ефективните системи за знания и иновации ще
подкрепят изпълнението на целите за устойчивост на
новата Обща селскостопанска политика (ОСП) (20232027). Вижте повече информация в информационния
доклад за СЗИСС и в доклада „Подготовка за бъдещи
СЗИСС в Европа“.



Семинарът на ЕПИ-АГРИ „Стратегически планове по
ОСП: ключовата роля на СЗИСС в държавите членки“
представи широк набор от вдъхновяващи истории и
подходи.
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Стимулиране на по-компетентни консултации и подкрепа за иновации
При една добре функционираща СЗИСС съветниците са от решаващо значение. Ролята на съветниците в новата ОСП
е много по-широка и всички те трябва да бъдат включени в СЗИСС. Те предлагат актуална и съобразена с нуждите
информация на земеделските производители, горските стопани и предприемачите в селските райони, за да
подпомогнат ежедневните им решения. Съветниците могат също да предоставят подкрепа за иновации, като свързват
хората помежду им и помагат за подготвянето и развитието на оперативни групи по EIP-AGRI или други съвместни
проекти за иновации. Специализираните съветници могат също да предложат допълнителна подкрепа с информация
за конкретни теми от практическо значение. Съветниците редовно обменят информация с национални и международни
изследователи и с мрежи по ОСП, които събират и споделят резултати от иновативни проекти. Техните знания помагат
за създаване на национални и по-широки хранилища на информация, които може да бъдат от полза за всички в
екосистемата на СЗИСС.

Включване на съветниците в AKIS в Словения
Държавната служба за съвети в земеделието в
Словения е част от Камарата по земеделие и гори.
Съветниците на място работят съвместно със
съветници експерти и съветници по координацията за
изграждане на ефективни потоци от знания.
Съветникът Антон Ягодич пояснява: „Нашите доверени
съветници
на
място
подкрепят
земеделски
производители от цялата страна. Когато им е
необходима по-задълбочена информация, те могат да
се обадят на т.нар. „бек офис“ със съветници експерти,
които поддържат добри връзки с изследователи,
селски мрежи, експерти от държавните служби и други
от общността на СЗИСС. Те организират обучение за
съветниците на място и подготвят образователни
материали за производителите. Това сътрудничество
между съветниците им помага да покрият широк
спектър от целенасочени съвети и засилва техните
връзки със
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със земеделските производители, селските общности и
иновативните проекти, като оперативните групи на
ЕПИ-АГРИ.“
Подходът за предоставяне на съвети на Словения
стимулира потоците от знания и е доказал стойността
си. „В момента работим в посока укрепване на
връзките с изследователите и образователните
програми и организираме все повече и все повсеобхватни обучения и демонстрационни дейности.“
Повече информация:
Вижте презентацията и видеоклипа от семинара за
СЗИСС на ЕПИ-АГРИ.

Услуги в подкрепа на иновациите под
формата на „обслужване на едно
гише“
Фламандската организация на земеделските
производители „Boerenbond“ предлага широк
спектър от услуги за земеделието и селските
райони, включително услуга за цялостна
подкрепа за иновации. От там помагат за
развитието на базисни идеи в оперативни групи
или други иновативни проекти, организират
дейности за споделяне на знания и предлагат
съвети и обучение в областта на иновациите.
Ръководителят
„Проектни
операции“
Вим
Кьолеманс споделя: „Съвместната работа не се
случва спонтанно. Услугите в подкрепа на
иновациите играят ключова роля, както и
водещите инициативи, които свързват хора и
проекти и насърчават потоци от информации,
които водят до възникването на иновативни
идеи.“
Повече информация на уебсайта на Boerenbond.

Важно е цялата актуална информация от научните
изследвания и практиката да може да се открива
лесно, да е актуална, със свободен достъп и
възприета от земеделските производители,
горските стопани, съветниците, изследователите и
всички останали, които могат да я използват.
Цифровите платформи и бази данни за знания на
национално равнище и на равнището на ЕС с
практически резултати от проекти могат да
помогнат за споделяне на информация на
територията на цяла Европа.


Базата
данни
на
ЕПИ-АГРИ
включва
информация за всички оперативни групи и
други иновативни проекти на ЕС.



Някои тематични мрежи по програма Хоризонт
2020,
като
FERTINNOWA,
INNOSETA,
NUTRIMAN или BEST4SOIL са изградили бази
данни с добри практики в областта на
управлението на почвите, използването на
водите и торовете и оптимизирането на
съоръженията за пръскана за намаляване на
употребата на пестициди.



Научете повече за проектите по програма,
които подготвят създаването на цифрово
хранилище за знания на равнището на ЕС за
практика.

Два примера: Академия за иновации в
хранителния сектор – Иновация в логистиката
от Distrikempen
За повече информация относно услугите в
подкрепа на иновациите, вижте брошурата на
ЕПИ-АГРИ и анимирания видеоклип.

Знаете ли, че...
Платформата за обмен относно политиките на
Interreg събира ресурси и предлага съвети на
регионалните съставители на политики.
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Партньорство чрез мрежите на ОСП
От 2023 г. направленията за иновации на националните „мрежи по ОСП“ ще разширят обхвата на настоящите
Национални селски мрежи с подкрепата за обмен на знания и насърчаване на иновациите в държавите членки
на ЕС. Те могат да го направят чрез организиране на събития за създаване на партньорства, които обединяват
хората, като стимулират регионалните, националните, трансграничните или международните проекти на
оперативни групи (ОГ) да си сътрудничат и като ги свързват с европейски проекти. Националните мрежи по ОСП
са от жизнено значение за увеличаване на достъпа до иновативни знания, като събират, превеждат и споделят
практически резултати от проекти, които са най-полезни за съответните им държави. Това означава, че от
съществено значение ще бъде увеличаването на инвестициите в направленията по иновации на националните
мрежи по ОСП. Механизмът за подкрепа на ЕПИ-АГРИ ще свърже тези национални направления в областта на
иновациите, за да насърчи партньорския обмен и за да осигури допълнителна подкрепа, включително връзки към
„Хоризонт Европа“.

Вдъхновяване на обмена на знания извън границите
В Германия, под ръководството на Националната
селска мрежа (НСМ), регионалните служби в подкрепа
на иновациите се срещат два пъти годишно за обмен
на най-добри практики. Освен това, НСМ организира
годишни срещи и трансгранични посещения на място.
На тези срещи земеделските производители,
изследователите, съветниците и посредниците в
областта на иновациите от оперативните групи
споделят идеи с други национални и международни
иновативни проекти, работещи по същите теми.

„Организираме тематични работни срещи, когато поне
четири ОГ от повече от два региона изразят
необходимост от обмяна на идеи. Освен това
подканваме проектите по „Хоризонт 2020“ да увеличат
максимално обмена на знания и информация. Тези
събития бяха приветствани топло от членовете на
оперативната група и от изследователите, които
желаят да разширят дейностите си. Най-интересният
аспект за нас е намирането на общ език и укрепването
на дългосрочни връзки между всички ангажирани.“

„Искахме да подобрим трансграничната комуникация
между регионите и да почерпим от взаимния си опит“,
казва Ян Свобода от НСМ.



Знаете ли, че...
Националното звено за подкрепа на Португалия
организира партньорски събития за оперативни
групи и други иновативни проекти и издава
месечен бюлетин, посветен на ЕПИ-АГРИ.
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Повече информация:

Посетете уебсайта и вижте презентацията и
видеоклипа от семинара за СЗИСС.

Изграждане на мостове между практиката и изследванията
За да се засилят потоците от знания и иновации, от съществено значение е да се осигури връзка между изследователите,
земеделските производители и горските стопани, съветниците, студентите в учебни заведения и др. Чрез ангажиране в
оперативни групи или други иновативни проекти с практическа насоченост изследователите могат да помогнат за
разработването на решения за действителните потребности на място. Тези проекти дават възможност на земеделските
производители и горските стопани да изпробват нови идеи, иновативни технологии или методи, да създават съвместно решения
на предизвикателствата, пред които са изправени, или да се учат взаимно от партньорите си. Събитията за работа в мрежи,
сътрудничеството по проекти, дискусионните групи, обменът чрез социалните мрежи и демонстрациите на място в земеделските
стопанства могат да обединят хората и да увеличат обмена на знания, като по този начин предизвикат създаването на
иновативни решения, създадени съвместно, споделени сред широк кръг и готови за въвеждане на практика.

Пилотни и демонстрационни стопанства за насърчаване на знанията и иновациите
В сухите райони във вътрешността на Испания, където се
отглеждат зърнени култури, изменението на климата
създава предизвикателство за отглеждането на зърнени
култури, което зависи от количеството дъждове. За да
помогне на земеделските производители да бъдат поустойчиви, оперативна група ECOPIONET създаде мрежа
за обмен на знания с цел насърчаване на
сътрудничеството и изграждане на жизнеспособно
биологично земеделие.
„Искахме да покажем на земеделските производители, че
практиките за биологично земеделие предлагат
инструменти за повишаване на доходността“, обяснява
координаторът Ракел Аройо. „Ангажирахме опитни
производители в областта на биологичното земеделие,
технически консултанти и приложни изследователи,
които споделиха своите знания с местните съветници и
„първенците“ сред земеделските производители, за да
подпомогнат преминаването им към биологично
земеделие. Това доведе до създаването на ефективен и
динамичен поток от информация, благодарение на който
съветниците и дори изследователите научиха нови неща
от опитните земеделски производители. Освен това
партньорите по проекта използваха и цифрова платформа
за споделяне на знания.“
Оперативната група организира обучение и технически
работни срещи и създаде демонстрационни полета, като
така оформи една мини СЗИСС сред своята група.
„Видимите положителни резултати убедиха някои от
земеделските производители и съветниците, които
първоначално бяха скептично настроени към
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възприемането на практики от биологичното земеделие“,
казва Ракел. „Нашите услуги за консултации се
подобриха, изследователските центрове започнаха подобре да разбират потребностите на земеделските
производители, а проектът представи на земеделците
най-добрите практики, като така им даде нови умения и
подобри доходите им.“
Повече информация ще откриете в базата данни на ЕПИАГРИ в във видеоклипа от семинара за СЗИСС на ЕПИАГРИ.
Тази ОГ е номинирана за Rural Inspiration Awards 2020.

Испанският
институт
за
изследвания
и
технологии в хранително-вкусовия сектор (IRTA)
награждава своите изследователи за участието им
в дейности по обмен на знания. Научете повече от
видеоклипа от семинара за СЗИСС на ЕПИ-АГРИ.
За още нестандартни идеи за стимулиране на
обмена на знания между партньори, вижте ЕПИАГРИ „Системи за знания и иновации в селското
стопанство (СЗИСС) (2018)“
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