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„Дълбоко признателни сме за дейностите, организирани от ЕПИ-АГРИ, с участието на
представители от други държави и региони. Това важи с особена сила за първите
години, когато всичко беше ново и трябваше да създаваме правила, процедури и
указания. Беше от голяма полза да обменяме идеи и предложения с други участници в
същата фаза. Стартирането на различните проектни групи в различните държави
направи възможно създаването на контакти и организирането на срещи между
членовете на групата извън националните граници.“ Ингер Персон и Йохан Аскард,
Национална селска мрежа, Швеция

ПРЕДГОВОР
ЯНУШ ВОЙЧЕХОВСКИ
КОМИСАР НА ЕС ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„От 2012 г. насам земеделието и горското стопанство в Европа и в цял свят
продължава да е изправено пред същите големи предизвикателства. С
нарастващата необходимост от спешни мерки за преодоляване на тези
предизвикателства обаче се увеличава и нуждата от подготвени за бъдещето и устойчиви земеделие, горско
стопанство и други сектори от селските райони, които могат да допринесат за осигуряването на безопасни и
здравословни храни, постигане на неутралност по отношение на климата и опазване на екосистемите.
Именно поради тази причина Европейската комисия е поставила тези сектори в центъра на действията за
постигане на целите на Зеления пакт на ЕС и следващите от него стратегии, по-специално стратегията „От
фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие. Успешното преодоляване на
предизвикателствата, като намаляване на емисиите от парникови газове, освобождаване на икономиката от
въглеродната зависимост, значителното намаляване на химическите пестициди и антимикробните средства,
опазването на биологичното разнообразие и т.н., обаче би могло да бъде възможно само ако непрекъснато
оптимизираме начина на създаване, споделяне и използване на знанията.
Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ)
положи доста усилия, за да постави стабилна основа за този преход от 2012 г. насам. Общата
селскостопанска политика след 2020 г. надгражда върху постиженията на ЕПИ-АГРИ и мрежата на
партньорството, като по този начин му отрежда челно място във въвеждането на иновации с цел осигуряване
на добре функциониращи системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) във всички държави
членки на ЕС. Това върви ръка за ръка с компетентните и приобщаващи услуги за консултации,
продължаване на работата в мрежи и по-широко приложение на цифрови решения. Настоящият доклад
показва, че съвместните усилия на всички са дали своите плодове – осмелихме се да бъдем новатори и
успяхме! Сега е време да увеличим усилията си и да постигнем още повече с полезните инструменти, които
вече сме изпробвали и изпитали. Ако търсите вдъхновение, този доклад е чудесна отправна точка.“

ВОЛФГАНГ БУРЧЕР
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
„Комисията стартира ЕПИ-АГРИ през 2012 г., в допълнение към още четири
европейски партньорства за иновации, за да даде своя принос към стратегията
„Европа 2020“ на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Планът
беше постигане на по-интензивно използване на знанията в секторите земеделие и горско стопанство на ЕС,
за да бъдат готови за преодоляване на неотложните предизвикателства в настоящия момент, свързани с
устойчивостта, По същество това означава да се осигури участието на земеделските производители и
лесовъдите в научни изследвания и иновации, които да прилагат на терен и в горските стопанства, както и
да се гарантира удовлетворяването на техните потребности чрез новите дейности за научни изследвания и
иновации на ЕС.
Седем години е относително кратък период за цялостна оценка на постигането на тези цели, но определено
можем да кажем, че стигнахме далече. Благодарение на ЕПИ-АГРИ привлякохме безпрецедентно внимание и
ресурси за повишаване на прилагането на научни изследвания и иновации в земеделието в Европа и
станахме свидетели за полагането на такива усилия чрез сътрудничество и партньорство – между ЕС и
държавите членки на Съюза на всички равнища – национално, регионално и местно. Но също така и
партньорство между всички хора на територията на цяла Европа – земеделски производители, лесовъди,
съветници, изследователи, държавни служители и др. Настоящият доклад представя доста доказателства за
това. Заедно доказахме, че земеделието и горското стопанство са сектори, които надграждат върху
иновациите и знанията.“
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Европейско партньорство за иновации за
подготвено за бъдещето земеделие и
лесовъдство
Европейското
партньорство
за
иновации
за
селскостопанска производителност и устойчивост (EIPAGRI) е създадено през 2012 г. като едно от петте
партньорства в областта на иновациите между
Европейската комисия и държавите членки на ЕС. То има
за цел да ускори иновациите в земеделието и горското
стопанство в ЕС с цел „повече производство с по-малко“,
което ще направи тези сектори по-гъвкави, устойчиви и
конкурентоспособни. В оформянето на дейността на ЕПИАГРИ взеха участие доста хора, като някои от тези
„кръстници“ на инициативата споделят гледните си точки
тук.
Мартин Шееле беше началник на отдела в ГД
„Земеделие“, който разработи концепцията за ЕПИ-АГРИ,
като той се зае със създаването на пункта за обслужване
на ЕПИ-АГРИ. Неговите думи по повод необходимостта от
това
партньорство
са
следните:
„Предвид
предизвикателствата не е вариант да продължим да
работим както досега: земеделските производители,
лесовъдите, селскостопанският бизнес и гражданското
общество трябва да бъдат окуражени да си сътрудничат в
Европейско партньорство за иновации с цел създаване на
иновации, които работят на практика и които подкрепят

СЪЮЗ ЗА ИНОВАЦИИ ПО
СТРАТЕГИЯТА ЕС2020
ЦЕЛИ НА ЕПИ-АГРИ
2014 - 2020
Увеличена селскостопанска
производителност, продукция и
ефективно използване на ресурсите
Качество и безопасност на храните и
здравословен начин на живот

Иновации в подкрепа на
биоикономиката

Биологично разнообразие, екосистемни
услуги, функционалност на почвите
Иновативни продукти и услуги за
интегрираната верига за доставки

жизнеспособността и устойчивостта на земеделието в
ЕС.“ Роб Питърс, началник на отдела след Мартин, помага
за разрастването на мрежата на ЕПИ-АГРИ. Той добавя:
„Според мен ЕПИ-АГРИ е един от основните политически
инструменти на равнището на ЕС, който може да помогне
на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор да
поемат по един по-устойчив път. Това се случва чрез
финансиране на възходящи иновативни подходи в
Програмата за развитие на селските райони, чрез работа
в мрежи между новатори в областта на селското
стопанство на равнището на ЕС и чрез тясна свързаност с
научните изследвания и иновациите в областта на
земеделието, финансирани от ЕС, които помагат за
създаването на знания.“
Анико Юхас е съпредседател на стратегическата работна
група по системи за знания и иновации в селското
(СЗИСС/AKIS) на Постоянния комитет за научни
изследвания
в
селското
стопанство (SCAR) на
Европейския
съюз,
която
създава
някои
от
първоначалните идеи, свързани с ЕПИ-АГРИ. Тя
подчертава необходимостта от иновациите и създаването
на мрежи за земеделието в ЕС, за да може то да оцелее:
„Трябва да си съставим визия за земеделието, която да е
достатъчно привлекателна за новото поколение, като

НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА ДО 2050 СЪГЛАСНО

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ

ЦЕЛИ СЪГЛАСНО „ОТ ФЕРМАТА
ДО ТРАПЕЗАТА“ 2021 - 2027
Осигуряване на достъпни и устойчиви
храни на европейските граждани

Преодоляване на изменението
на климата
Опазване на околната среда и
биологичното разнообразие

Справедлива икономическа
печалба в хранителната верига

Увеличено прилагане на
биологично земеделие
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иновациите, и по-специално цифровите нововъведения, благоприятни за климата, могат да ни помогнат в тази насока.“ Тя
допълва тезата си, като подчертава свързващите елементи между научните изследвания и практиката: „Сега разполагаме с
почти 80 оперативни групи по ЕПИ в Унгария. Те обхващат различни теми, като например възстановяване на замърсените
почви. Несъмнено това предизвикателство е важно за земеделските производители. Научните изследвания и иновациите в
Унгария разполагат с решения, които наистина могат да помогнат.“

„ЕПИ-АГРИ
демонстрира,
че
насърчаването
на
ентусиазма,
креативността и съвместното създаване
на знания от хора, работещи на терен, е
най-мощният способ за откриване на
жизнеспособни решения. Това е найточният аргумент да продължим и да
разширяваме този подход и в бъдеще.“

Мартин Шееле

ЕПИ-АГРИ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ЗЕЛЕНИЯ ПАКТ НА ЕС
Кърстин Розенов, настоящ началник на отдела в ГД
„Земеделие“, който се занимава с ЕПИ-АГРИ, споделя
впечатленията си за приноса към Зеления пакт на ЕС:
„Като гледам разнообразието от иновации, по които
работят проектите по EIP, мога с известна гордост да
кажа от името на всички участници, че ЕПИ-АГРИ е
изобретило Зеления пакт преди Зеления пакт на ЕС! При
над 60% от оперативните групи, работещи по
иновативни решения на належащи предизвикателства за
околната среда и климата, ЕПИ-АГРИ вече дава своя
принос в превръщането на Общата селскостопанска
политика в основен инструмент за изпълнение на целите
на Зеления пакт.“

„Удивителният брой проект и иновации, които
са резултат от прилагането на ЕПИ-АГРИ в цяла
Европа, превърнаха един от приоритетите в
политиките – получаване на истински знания и
иновации и същевременно постигане на повече с
по-малко – във видими резултати за всички
земеделски производители и лесовъди в Европа.
ЕПИ-АГРИ може да не е единствената причина за
по-изразената
конкурентоспособност
и
устойчивост на селското и горското стопанство
в наши дни, но определено допринася за
практическото използване на повече знания,
вместо тази информация да събира прах в
изследователските
лаборатории.
Именно
земеделските производители споделят: „Открих
едно иновативно решение за стопанството си и
познайте
какво
се
случи:
останалите
производители в района проявяват интерес към
него и един от проблемите ми в момента намира
решение
с
помощта
на
най-добрите
изследователи в цяла Европа!

Това ми вдъхва вяра в бъдещето на ЕПИ!“
Кърстин Розенов

„ЕПИ-АГРИ обедини голям брой действащи
лица в областта на иновациите от целия
ЕС и така създаде един „дух на иновации за
устойчивост.“ Роб Питърс

„Всички

семинари

по

ЕПИ-АГРИ

бяха

изключително важни за изграждането на
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капацитета както на нашия екип от отдела по
координиране на мрежата, така и на нашите
партньори. Примерите за добри практики на
изпълняващите оперативни групи по ЕПИ-АГРИ,
особено

разнообразните

подходи

към

Оперативни групи
Как да превърнете идеята си в акту ална иновация 2 016

Сътрудничество за иновации
Мрежи от оперативни групи на територията на ЕС

програмната дейност, както и обмена на знания
и опит между различните държави членки в
областта на изпълнението, проследяването,
разпространението

и

оценката

на

въздействието, служат като вдъхновение за
ролята

на

националните

селски

мрежи

и за по-широкото възприемане на националната
система от AKIS.“ Мария де Сао Луиз Сентено,
Национална селска мрежа, Португалия

Изграждане на ЕПИ-АГРИ
ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕПИ-АГРИ
Мрежата на ЕПИ-АГРИ е отворена за всеки с интереси в
иновациите,
насочени
към
увеличаване
на
устойчивостта
и
конкурентоспособността
на
земеделието и горското стопанство. Освен това ЕПИАГРИ насърчава интерактивните иновации чрез
различни видове проекти: Проекти на оперативни
групи (ОГ), финансирани по Програмите за развитие на
селските райони на ЕС и изследователски проекти с
няколко партньора и тематични мрежи, финансирани
от програма „Хоризонт“. Свързването на тези проекти е
от ключово значение за изграждане на мрежата на
ЕПИ-АГРИ.

ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ: ИНОВАЦИИ
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ЛЕСОВЪДИ
Подпомагането на проекти на оперативни групи беше
новост по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014- 2020. Европейската комисия и пунктът
за обслужване на ЕПИ-АГРИ организира поредица от
събития през 2013 и 2014 г. за представяне на тази
нова възможност. Петте регионални работни срещи
дадоха възможност на управляващите органи на
програмите за развитие на селските райони и
националните селски мрежи от всички

финансирано
от
финансирано от

държави членки да обменят опит и да обсъдят
начина на изпълнение на тези проекти.
Оперативните групи са възприети в почти всички
програми за развитие на селските райони. Можете да
откриете информация за проекти на оперативни
групи в базата данни с проекти на ЕПИ-АГРИ или на
интерактивната карта на уебсайта на ЕПИ-АГРИ
www.ЕПИ-АГРИ.eu.
Към 4 ноември 2020 г. оперативните групи в базата
данни е 1600, като това число непрекъснато расте.

Знаете ли, че първият семинар на ЕПИАГРИ е организиран в Мадрид, Испания и
на него 77 участници от 25 държави
членки на ЕС обсъдиха как ефективно да
прилагат мярката с оперативните групи?
„Иновации в програмирането - как да
използвате набора от инструменти за
развитие на селските райони найефективно за изпълнение на ЕПИ“

Европейската комисия, заедно със звеното за
обслужване на ЕПИ-АГРИ, организира няколко
допълнителни събития за изграждане на капацитет и
създаване на мрежи за държави членки на ЕС. Те
включваха например: работната среща „Мрежи за
иновации по мярка 16 от програмите за развитие на
селските райони“ (Естония, 2015 г.), „Оперативни
групи: първи впечатления“ (Италия, 2016 г.), „Крачка
напред в изпълнението на ЕПИ-АГРИ“ (Гърция, 2017
г.) и „От проект на оперативна група към
въздействие“ (Италия, 2018 г.). Вижте пълния списък
тук.

ОГ, които
работят по
темата
%
бр.

Тема
Растениевъдство и градинарство

31%

477

Конкурентоспособност и разнообразяване на
дейностите в земеделието/лесовъдството

27%

430

Животновъдство и хуманно отношение към
животните
Качество/преработка на храните и хранене

24%
22%

363

Верига за доставки, търговия и потребление

21%

334

Контрол върху вредителите и болестите

19%

300

Регулиране на наторяването и
обогатяващите елементи
Управление/функционалност на почвите

17%

275

16%

252

Управление на биологичното разнообразие и
природните ресурси
Селскостопанска техника и машини

14%

222

13%

204

Климат и изменение на климата

13%

203

Управление на водите

12%

198

Управление на ландшафта/земите

10%

161

Управление на отпадъците, субпродуктите и
остатъците

9%

154

Генетични ресурси

5%

88

Горско стопанство

5%

88

Управление на енергията

5%

79

Финлан
дия11
Швеция
85

23
Ирлан
дия

388

Об
61
ед

Латви
я 30
Литва
9
Нидерланди
я 201

Белгия
18
Германи
я 193
Франц
Австри
ия122
я 30

7

Полша
28

300

Испа
271
ния

Ита
384
лия

Словени
я 32

Португа
119
лия

Общ брой оперативни групи: 1617
Източник: Европейска комисия, ноември 2020 г.

Проекти на оперативни групи по теми.
ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е един проект на ОГ да е включен в няколко
теми. Източник: Европейска комисия, ноември 2020 г.

„Семинарите са много полезни. Изслушването

и обсъждането заедно с експерти от цяла
Европа носи голяма доза вдъхновение за
подобряване на процеса на ЕПИ в
собствената ни страна. Например събрах
доста идеи, които ни помогнаха да
реализираме по-добър възходящ подход.
Наученото по време на семинара винаги
намира приложение. От голяма полза е, че
семинарите до голяма степен изискват
всеки да вземе участие и се ръководят
отлично. Всеки е благоразположен,
прагматичен и открит. Срещнах експерти от
чужбина със сходни въпроси и проблеми, с
които се свързах впоследствие. Освен това
без семинарите нямаше да имаме
възможност да организираме толкова
интересни трансгранични инициативи
съвместно с Нидерландия, Германия и
Полша.“
Елс Лапаге (Белгия), фламандско правителство,
отдел „Земеделие и рибарство“

Видеоклип за „Оперативни групи – първи впечатления“

Анимиран видеоклип за услугите за подкрепа на иновации

Анимиран видеоклип за оперативните групи
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ПРОЕКТИ
В
ПАРТНЬОРСТВО
ПО
ПРОГРАМА
ХОРИЗОНТ:
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА
ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
Проектите в партньорство
ангажират активно
потребителите на резултатите от научните изследвания
през цялото изпълнение на проекта, за да гарантират, че
резултатите ще бъдат приложими на практика. ЕС е
отделил около един милиард евро за финансиране на
около 190 проекта, изпълнявани между партньори в
области като земеделие, лесовъдство и развитие на
селските райони, за седемгодишния период на програма
„Хоризонт 2020“ (2014-2020). Целевите групи по ЕПИАГРИ помогнаха за набелязване на актуалните въпроси,
на които да се обърне внимание. Вижте списъка с
изследователски проекти между няколко партньора по
теми на уебсайта на ЕПИ-АГРИ.
Тематичните мрежи са специфичен вид проекти с
участието на няколко партньора, които събират
съществуващите знания и най-добри практики по дадена
тема, за да ги направят достъпни в разбираеми формати
за
крайните
потребители,
като
земеделски
производители, лесовъди, съветници и други. Вижте
общата информация за тематичните мрежи на уебсайта
на ЕПИ-АГРИ.
Резултатите от тези проекти са предоставени чрез
резюмета на практиките в базата данни на ЕПИ-АГРИ, в
допълнение към представянето им на уебсайтовете на
проектите.

„На първо място, разбира
се, е изграждането на
капацитета – човек винаги
се прибира у дома по-мъдър
и с повече знания. Обобщението за това, което
е направено в различните държави членки,
предлага
някои
вече
съществуващи
функционални
решения
на
някои
от
проблемите, с които човек може да се е
сблъсквал и преди, като от нас се иска само да
изберем най-добрия вариант и да го
адаптираме към потребностите си. Не е нужно
да откриваме Америка отново и отново, във
всяка отделна държава.
На второ място, тези събития се доказаха като
незаменима възможност за създаване на мрежа
от контакти с точните лица и с най-близките ни
колеги от цяла Европа. Това е елементът,
свързан с комуникацията. Например, когато
Естония се готвеше да пусне специална покана
за проекти за трансгранично сътрудничество
между оперативните групи по ЕПИ-АГРИ,
семинарите бяха мястото за получаване на
обратна връзка за тази идея, за информиране
на останалите за нашите намерения и в крайна
сметка за обмен на опит. Поканата за
трансгранично сътрудничество е повече от
сътрудничество между оперативни групи от
различни държави – това е и съществуващ
„проект“ за сътрудничество за управляващите
органи, разплащателните агенции, селските
мрежи и др.
Трето, всички тези семинари означават да се
присъедините към една чудесна компания от
прекрасни хора, така че ползата е не само
образователна и практическа, ами и истинско
забавление! А забавлението от своя страна се
превръща в мотивация, щом човек се върне
обратно в офиса.“

Хоризонт 2020

Възможности за финансиране по програма „Х оризонт 2020“
Пок ани за проекти за 2020 г.

Тематични мрежи по „Хоризонт 2020“
Събиране на информация, готова за практическо при лож ение

Проекти в партньорство

СПЕ ЦИАЛНО
ИЗД АН ИЕ
за „Хоризонт 2020“
финансирано от

Общест вено
предизвика
телств о 2
Информаци
онен ден 4
юли 201 9

Comisión

финансирано от

ffinanciado por

Хелена Перенсон, Министерство по въпросите на

Europea

селските райони на Република Естония
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СВЪРЗВАНЕ НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКАТА
ЧРЕЗ СЪБИТИЯ НА ЕПИ-АГРИ И
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Освен това пунктът за обслужване и Европейската
комисия организираха разнообразни тематични
събития. Те събраха експерти от практиката и
научните изследвания, работещи по различни
видове
иновативни
проекти,
включително
оперативни групи, тематични мрежи и проекти в
партньорство с цел обмен на опит и знания и
насърчаване на сътрудничеството.

Мрежата на ЕПИ-АГРИ обедини земеделски
производители, лесовъди, съветници, земеделски
бизнеси, държавни служители, специалисти по ИТ
и др. в 43 целеви групи с цел обсъждане на
начините за преодоляване на разнообразни
предизвикателства, като:

•

•

Докладите,
презентациите,
видеоклиповете,
брошурите и информационните справки помогнаха
за популяризиране на резултатите и допълниха
кампаниите в социалните мрежи за привличане на
внимание към извършваните дейности.

Как да се постигне рентабилност при
земеделието с висока природна стойност, за
да се опази биологичното разнообразие, което
зависи
от
наличието
на
различни
селскостопански ландшафти.
Как да се намали употребата на антибиотици
и антимикробни средства при свиневъдството
и птицевъдството?

•

Справяне с плевелите по екологосъобразен
начин без употреба на хербициди.

•

И още много!

Следващите тематични глави представят някои
примери за такива дейности и за всички
инициативи на хората от мрежата.

СРЕЩА 1

ПРОУЧВАНЕ
20 експерти от цяла Европа

ДИСКУСИОНЕН ДОКУМЕНТ

СПОДЕЛЯНЕ НА
ПРАКТИЧЕСКИ
ОПИТ И
ПРИОРИТИЗИРАНЕ
НА ЗНАНИЯ

МИНИ ДОКЛАДИ

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

СРЕЩА 2
ОБСЪЖДАНЕ С ЦЕЛ
ИЗВОДИ
ПЛАН ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

Целевите групи на ЕПИ-АГРИ обединяват избраните експерти от практиката и научните изследвания за
разглеждане на практически иновативни решения на проблемите или възможности в някои определени
области. За повече информация вижте https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups

Кратка информация за мрежата на
ЕПИ-АГРИ във факти и цифри
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ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ПО ЕПИАГРИ
Мрежата по ЕПИ-АГРИ свързва всички лица с
интерес в иновациите и устойчивото бъдеще на
земеделието и лесовъдството в ЕС. Тя е създадена
за първи път през 2013 г. и оттогава е прераснала
в динамична мрежа, състояща се от участници от
цяла Европа.

„Да си част от ЕПИ-АГРИ означава
наистина да бъдеш част от екипа на ЕС,
работещ в посока за едно иновативно
настояще. Още от самото си създаване
ЕПИ-АГРИ доказа, че практиката води до
съвършенство, заедно с изследванията и
местните ресурси, в центъра на чиито
действия са нуждите на земеделските
производители.
Освен
това
партньорството показа, че всеки принос
има значение.“ Нанси Самаргиу и Ливиу
Попеску (Румъния), Национална селска
мрежа и Управляващ орган на Програмата

за развитие на селските райони
За да изгради мрежата, звеното за обслужване на
ЕПИ-АГРИ
и
ГД
„Земеделие“
започва
с
организацията на събития на територията на цяла
Европа. Те варират от тематични срещи на целеви
групи до работни срещи и семинари за
популяризиране на интерактивния подход на ЕПИАГРИ към иновациите и за обединяване на хора от
различни държави и с различна специализация.

„Накратко, събитията на ЕПИ-АГРИ са
комбинация от три новости: нови знания,
нови контакти и ново вдъхновение.“
Хелена
Перенсон,
Министерство
по
въпросите на селските райони на
Република Естония

Целта на всяко събитие е да се преодолее
пропастта между
научните
изследвания
и
практиката и да се достигне до създаването на
иновации чрез поглед върху проблемите от
различни ъгли. На събитията на ЕПИ-АГРИ участие
са вземали земеделски производители, лесовъди,
съветници,
изследователи,
селскостопански
бизнеси, както и държавни служители и НПО.

Националното
звено
за
подкрепа на Румъния преведе
на
румънски
език
18
публикации на ЕПИ-АГРИ, както
и всички месечни бюлетини на
ЕПИ-АГРИ от юли 2016 г. насам.

Нинке де Йонг, Нидерландия, провинция
Гронинген, взе участие в семинара на ЕПИ-АГРИ
в Атина: „Срещата ми помогна да осъзная, че
всички ние работим по едни и същи проблеми и
че не е необходимо сътрудничеството да се
ограничава в националните граници. Поконкретно срещнах колеги от Долна Саксония
(Германия)
и
в
момента
работим
по
създаването на международна мрежа от
земеделски производители за обмен на знания
относно здравето на почвите.“

Участниците варират, в зависимост от типа на
събитието и темата. Домакини на събития на ЕПИАГРИ досега са били двадесет и пет държави членки
на ЕС.

„Да сме домакини на
семинара „Крачка напред в
изпълнението на ЕПИАГРИ“ в Атина през май
2017 г. се оказа уникална
възможност
за страната да развие
и насърчи създаването на оперативни групи
по мярка 16 на ПРСР, да открие общите теми
с колегите от цяла Европа и да доразвие
възможностите за обмен между партньорите
от Гърция!
Благодарение на мрежата на ЕПИ-АГРИ, всеки
семинар е истински полезен и ползотворен.
Той ни вдъхновява и предизвиква да се
ангажираме допълнително, да си партнираме,
да задълбочим обмена на огромния и
удивителен набор от знания и иновации за
земеделските производители и селското
стопанство!“
Мария-Кристина Макрандреу,
Национална селска мрежа, Гърция
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Събития
на
ЕПИАГРИ

Брой участници в събития на
ЕПИ-АГРИ.
ЗАБЕЛЕЖКА: През 2019 г. срещата
на тема иновации в селското
стопанство в Нормандия, Франция,
събра около 300 участници само от
Франция.

ОТ КОИ ДЪРЖАВИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В
СЪБИТИЯТА НА ЕПИ-АГРИ?
Между май 2013 г. и октомври 2020 г. ЕПИ-АГРИ мобилизира
над 6400 експерти от ЕС и от други държави да вземат
участие в събития за обсъждане на иновации в различни
области на земеделието и управлението на горите. Тези
експерти включват земеделски производители, лесовъди,
съветници,
поддръжници
на
иновациите,
държавни
служители, изследователи, селскостопански бизнеси и др.
ЗАБЕЛЕЖКА: Освен участниците от държави членки на ЕС, на
събитията са присъствали най-малко 29 участници от
държави извън ЕС.

ФАКТИ И ЦИФРИ ЗА МРЕЖАТА
1
2
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201-351
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Брой посещения на уебсайта на ЕПИ-АГРИ на година
*Уебсайтът на ЕПИ-АГРИ е стартиран през 2014 г. Налични
са статистически данни от ноември 2016 г.

Държавите членки на ЕС подкрепят и мрежите по
ЕПИ-АГРИ, както на национално равнище, така и
извън него чрез Националните селски мрежи или
чрез специално създадените мрежи по ЕПИ-АГРИ.
Националната селска мрежа на Франция например
публикува видеоклип за разяснение на същността на
ЕПИ-АГРИ, а Националната селска мрежа на
Германия организира посещение с учебна цел във
фламандските оперативни групи, заедно със звената
на националните селски мрежи на Фландрия и
Нидерландия. Прочетете статията в списание
Agrinnovation .
За да подкрепи мрежата в споделянето на знания,
откриването на партньори за иновации и
ускоряването на иновациите в селското и горското
стопанство в ЕС, звеното за обслужване на ЕПИАГРИ разработи няколко паралелни и допълващи се
канали за комуникация. То разгледа нови начини за
усъвършенстване въз основа на обратната връзка от
участниците в мрежата.

Брой посетители на уебсайта на 100 000
жители от съответните държави (2016-2019)*

ЗАБЕЛЕЖКА: Националните и регионалните
звена за подкрепа на ЕПИ-АГРИ във Франция,
Полша и Германия предоставят изобилие от
информация за ЕПИ-АГРИ на съответните
езици, а Румъния едва наскоро започна да
развива първите оперативни групи.

Това включва подобряване
на начина, по който работи
уебсайтът на ЕПИ-АГРИ, и
възможностите
за
взаимодействие в него, както
и нови канали, като кратки
видеоклипове в YouTube относно иновативни
земеделски практики. Тези промени са въведени в
отговор на искания от земеделски производители и
съветници.

Националната селска мрежа на Франция публикува видеоклип за
разяснение на същността на ЕПИ-АГРИ на френски език
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Уебсайтът на ЕПИ-АГРИ включва множество
документи за изтегляне, 7 списания Agrinnovation,
брошури, информационни справки и доклади;
общо 226 публикации на ЕПИ-АГРИ (към октомври
2020 г.). Посетителите на уебсайта очевидно ги
оценяват: между януари 2018 г. и октомври 2020
г. те са изтеглили публикации от уебсайта 658 176
пъти. Осемнадесет от документите са изтегляни
над 1000 пъти. Това са предимно публикации,
свързани с финансиране или обща информация за
ЕПИ-АГРИ, като брошурите за проекти между
партньори, за целеви групи и за системи за знания
и иновации в селското стопанство.
Публикации на ЕПИ-АГРИ са превеждани на 23
езика на ЕС от националните звена за подкрепа на
ЕПИ-АГРИ, експерти от целевите групи и други.
Това доказва интереса в материалите и
ангажираността на тези членове на мрежата на
ЕПИ-АГРИ

Абонати на бюлетина на ЕПИ-АГРИ и
последователи в Twitter и LinkedIn
на година.

С 6700-те последователи (към юли 2020 г.) броят
на последователите в Twitter надхвърли броя на
абониралите се за ежемесечния бюлетин на ЕПИАГРИ. ЕПИ-АГРИ започна да публикува активно в
LinkedIn едва през 2016 г., като броят на
последователите нарасна и към момента вече е
2000. Освен това към октомври 2020 г. уебсайтът
на ЕПИ-АГРИ наброява 5465 регистрирани
потребители,
които
могат
да
споделят
информация за своите проекти, проектни идеи и
потребности от научни изследвания и да се
свързват с други регистрирани членове на
мрежата чрез уебсайта.
В онлайн общността също има силна ангажираност
с ЕПИ-АГРИ, илюстрирано от 5300 ритуита и 8500
харесвания на 1100-те туита на звеното за
обслужване на ЕПИ-АГРИ.

Брой посещения на уебсайта на EIP- AGRI от социалните
мрежи (от 14 юни 2016 г. до 31 октомври 2020 г.)

Facebook

6667

Twitter

6127

Linkedin

3809

Социалните мрежи, особено профилът на
ГД „Земеделие“ на Европейската комисия
във Facebook и Twitter са важни източници
на посетители на уебсайта на ЕПИ-АГРИ.
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ПОСТИЖЕНИЯ
Селскостопанска производителност и
ефективно използване на ресурсите

„Беше изключително полезно да се учим от
толкова много практикуващи в областта на
агролесовъдството от различни държави и с
различен опит и да споделяме знания с тях. EIP
ми осигури необходимите знания и увереност
да разширя дейностите си в областта на
агролесовъдството както в рамките на
стопанството ми, така и извън него.“
Уилям
Консидин
(Ирландия),
земеделски
производител и експерт в целева група
„Агролесовъдство“

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО С ПОМАЛКО РЕСУРСИ
Производството на достатъчно храни, фуражи, фибри и
други материали за (био)икономиката и същевременното
опазване на околната среда е предизвикателство за
лесовъдите и земеделските производители не само в
Европа, но и извън нея. Откриването на начини за
повече производство с по-малко ресурси може да
помогне за създаването на конкурентоспособни системи
в земеделието и лесовъдството, които освен това
опазват почвите, водите и биологичното разнообразие,
които са от ключово значение за бъдещето на
земеделието и за живота ни на земята. Голяма част от
работата на целевите групи по ЕПИ-АГРИ и на различни
проекти на ЕПИ-АГРИ се занимава с преодоляването на
тези проблеми. Работните срещи на EIP- AGRI на тема
„Как да направим протеиновите култури рентабилни в
ЕС?“, „Инструменти за екологични земеделски практики“
и „Осъществяване на връзка между иновативни
проекти:води и земеделие“ събраха на едно място хора,
работещи в тези сфери, с цел насърчаване на обмена на
знания и сътрудничеството. Вижте пълния списък от
дейности на ЕПИ-АГРИ в тази област тук.

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ
СИСТЕМИ
Добре структурираните и разнообразни селскостопански
системи,
като
например
агролесовъдство
или
отглеждане на култури и животновъдство в смесени
системи, използват ресурсите ефективно и са с висока
производителност. Освен това те помагат на
биологичното разнообразие и са по-устойчиви на
заплахите, свързани с изменението на климата. Те
понякога са по-сложни за управление от „опростените“
системи и експертите от целева група „Смесени
селскостопански системи“ обсъдиха въпроса относно
начина
за
разработване
на
системи
за
животновъдство/доходоносни
култури
и
популяризирането на ползите от тях като устойчива
алтернатива на специализацията на равнището на
стопанството или територията.
Експертите
от
целева
група
„Агролесовъдство“
разгледаха начините за развитие на агролесовъдството
като устойчива селскостопанска система, която може да
увеличи
селскостопанска
производителност
и
рентабилност.
Експертите,
включително
Давид
Гранжирар (Франция), Мария Еугениа Рамос Фонт
(Испания), Берт Ройбенс (Белгия) и Улрих Шмуц
(Обединено кралство) отбелязаха, че работата на
целевата група е довела до проекти както на
национално равнище, така и на равнището на ЕС, като
AFINET, Organic-PLUS за продукти от веригата за
доставки на агролесовъдството за заместване на торфа,
UNDERTREES за екосистемни услуги и радикалното

„Използвахме резултатите от
целевата група по време на
работните срещи за земеделци
и съветници в областта на
агролесовъдството, но поспециално – като преподавател
и изследовател – за
разработване на образователни програми за
нови курсове по агролесовъдство за студенти в
Университета в Шопрон. Те имат засилен
интерес и ще бъдат земеделските
производители и експертите на бъдещето.
Андреа Витий (Унгария), експерт в целева
група „Агролесовъдство“

„Целевата група по смесено селско
стопанство предостави платформа не само
за споделяне на опит със смесените
селскостопански системи сред голям брой
експерти и географски райони,
но и за определяне на бъдещите
потребности от научни изследвания и
разработване на партньорства за
сътрудничество. Проектът по Х2020
MIXED се разви в резултат от
сътрудничество

между членове на целеви групи и други
колеги от цяла Европа. Той е вълнуваща
възможност за преодоляване на празнотите в
научните изследвания, набелязани в
целевата група, и за да продължи
разработването на още иновативни и
устойчиви смесени
селскостопански системи за Европа.“
Пип Никълъс-Дейвис (Обединено кралство),
изследовател

трансформиране на земеделието в Европа в посока към
смесено
селско
стопанство
и
агроекологично
земеползване с проекта AGROMIX.

„Нашата компания е най-големият
производител на семена на бакла, като
аз отговарям за получаването на нови
генетични проби и производството на
качествени семена за продажба в
Ирландия. Целевата група ми помогна
да разширя хоризонтите си и сега се
снабдявам с нови генетични проби от
цяла Европа. Освен това в момента
работя по развиване на търсенето на
фуражи за свине от бакла в Ирландия и
освен това работим съвместно с
компания за храни за разработване на
въглеродни кредити за семена от бакла.
Вероятно всичко изброено по-горе
стартира благодарение на целевата
група.“
Тим О’Донован (Ирландия), експерт в
целевата група по протеинови култури

Експерти в целевата група на ЕПИ-АГРИ в тази област
сочат, че за да се увеличи конкурентоспособността на
протеиновите култури в ЕС, е важно тези култури да се
включат в сеитбооборота и да се оптимизира цялостното
селскостопанско производство в обработваемите площи.
Някои от експертите продължиха да работят по
проблемите, набелязани от целевата група, в проекти на
оперативни групи, катоGO_INPULSE(Испания) и проекти
по програма „Хоризонт“, като LegValue и Legumes
Translated, както и проекти, финансирани от SUSCROP
ERANET. Тези експерти включват Палома Гатон Гарника,
Донал Мърфи-Бокерн, Фредерик Щодард, Йохан Фолман,
Крис де Висер и Етиен Пилорж.

ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ
Протеиновите култури могат да допринесат за
разнообразието на културите в Европа и да носят някои
други свързани ползи, като по-привлекателен ландшафт,
по-малко заболявания и проблеми с вредителите,
подобрено управление на азота, по-малко емисии от
азот и повече възможности за местни вериги на
стойността.

Националната селска мрежа на Португалия публикува
доказателствен видеоклип от експерта от целевата
група Готлийб Баш относно водите и земеделието.
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Видове проекти в работната среща на ЕПИ-АГРИ на тема „Води и
земеделие“

ВОДИ

Води
и земеделие

Интегрирана борба
с вредителите
при отглеждане на маслодайна рапица
и зеленчуци от рода Brassica

Изменението на климата заплашва да увеличи недостига
на вода, особено в южните части на Европа. Целевата
група на ЕПИ-АГРИ по „Води и земеделие“ набеляза
някои добри практики и нови идеи, чрез които
стопанствата да се справят с недостига на води и
проведе работна среща на ЕПИ-АГРИ на тема
„Осъществяване на връзка между иновативни проекти в
областта на водите и земеделието“.
Тези проекти споделят различни иновативни подходи за
предотвратяване на замърсяването на повърхностните и
подпочвените води от земеделието, начини за разумно
използване на водите и други въпроси. Когато Доминик
Меинарди и Беате Цимерман се срещат на тази работна
среща, те работят съответно по проектите на оперативни
групи SEBEK и Precision Irrigation, които се занимават с
проблемите, свързани с водите. Това ги мотивира да се
обединят, за да организират тематична работна среща в
Германия и да издадат съвместни публикации в
специализираните печатни издания за земеделие.

финансира
но от

Устойчиво
животновъдство

Иновации за устойчивост и рентабилност
на стопанствата

Интелигентни решения за управление на водите в
земеделското стопанство
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финансира
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ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ
Намаляването на използването на суровини, като
химични пестициди, може да има както екологични, така
и икономически ползи. Няколко целеви групи разгледаха
добри практики и нови начини за намаляване на
употребата на пестициди чрез интегрирана борба с
вредителите (ИБВ) за „Намаляване на болестите,
пренасяни в почвата, при зеленчуците и полските
култури“ и при култури, като тези от„Рода Brassica“,
„Маслини“ и „Лози“.

Професионална принадлежност на участниците в работната среща
„Осъществяване на връзка между иновативни проекти: води и земеделие“

8 съветници, служби за подкрепа на иновациите или посредници в
областта на иновациите
2 европейски организации
10 земеделски производители
7 земеделски организации
4 промишленост
4 национални селски мрежи
2 НПО
3 други
12 изследователи
Брой 0
участници
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„По време на тази работна среща
разгледах
моделирането
на
агропестицидите
в
контекста
на
качеството на водите в езерата и реките
и предотвратяването на горските пожари
с колеги от Испания и Португалия.
Надявам се, че в бъдеще ще можем да си
сътрудничим.“ Бенце Фюлоп (Унгария),
земеделски производител, съветник, учен
и участник в работната среща на тема
„Осъществяване
на
връзка
между
иновативни проекти: води и земеделие“ и
експерт в целева група „Води и
земеделие“
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„Благодарим Ви отново за прекараните дни в
Алмерия. Работим по различни проекти с
партньори, с които се запознахме по време на
онова събитие. Един от тях е проектът LiveAdapt
(www.liveadapt.eu), в който обръщаме внимание
на проблеми, свързани с водите, пред които е
изправено земеделието в южна Европа, и за
който си партнираме с Пиа Санчес, която също
взе участие в събитието. През последните
години стана още по-неотложно да задълбочим
знанията си по проблемите, свързани с водите,
като смятам, че всяка инициатива, насочена към
създаване
на
мрежи
или
подкрепяща
създаването на критична маса от експерти за
преодоляване на тези проблеми, е от решаващо
значение.“ Патрисия Мора МакГинити (Испания),
оперативна група по „Води и устойчиво
животновъдство“ и участник в работната среща
на ЕПИ-АГРИ „Води и земеделие“
„Участието ми в целевата група ми донесе
незабавни ползи, включително и полезни знания
как да стопанисвам по-добре маслиновите си
дръвчета и цялата агроекосистема. С някои
експерти все още поддържам контакт и досега,
като сме установили непрекъснат обмен на идеи
и материали за прилагане на агроекологични
мерки, например при борбата с вредителите и
болестите.“
Винченца
Ферара
(Италия),
земеделски
производител и експерт в целевата група на
ЕПИ-АГРИ по „Вредители и болести за
маслиновите дръвчета“
„Участието ми в целевата група относно
вредителите по маслиновите дръвчета ми беше
от голяма полза, тъй като научих каква е
ситуацията с отглеждането на маслини в райони,
различни от Андалусия/Испания, и освен това се
свързах с хора, с които да си сътрудничим в
бъдеще.“
Рикардо Аларкон Ролдан (Испания), държавен
служител

Предизвикателство за земеделието: вредители и болести по
маслиновите дръвчета

Предизвикателство за земеделието: борба с плевелите без
химикали
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ПОСТИЖЕНИЯ
Биоикономика и кръгова
икономика
„Работната среща ни помогна да
популяризираме корка като естествен
материал, който при устойчиво
стопанисване може да осигури невероятни
продукти, които се вписват в
биоикономиката. Наскоро получихме
различни запитвания от хора, прочели за
нашата работа, както от бюлетина на
ЕПИ-АГРИ, така и на уебсайта на
работната среща.“ Мария Вердум
(Испания), участник в работната среща
„Нови вериги на стойността от
многофункционалните гори“

НАСЪРЧАВАНЕ
ИКОНОМИКА

НА

КРЪГОВАТА

Насърчаването на кръговата икономика и намаляването
и повторното използване на т.нар. отпадъчни продукти
може да помогне за увеличаване на производството при
използване на по-малко суровини. Добрите практики и
иновативните идеи, открити от целевите групи в области
„Кръгово растениевъдство“, „Нови фуражи за свинете и
птиците“ и „Намаляване на отпечатъка от използване на
пластмаса в земеделието“, са само няколко примера за
работата на ЕПИ-АГРИ в тази област.
Няколко работни срещи, включително тези на тема
„Нови вериги на стойността от многофункционалните
гори“ и „Възможности за диверсифициране на
земеделските стопанства в кръговата икономика“,
събраха на едно място земеделски производители,
лесовъди, съветници, изследователи, НПО и други
работещи по иновативни проекти с цел стимулиране на
сътрудничеството и допълнителната работа по тази
тема. Вижте пълния списък на всички събития и
публикации на ЕПИ-АГРИ относно кръговата икономика и
биоикономиката тук.

„Тази работна среща буквално промени живота
ни и стопанството ни – беше толкова интересна и
информативна. Запознах се с някои наистина
чудесни хора, с които все още работя. Опитваме
се всичко, което правим в стопанството, да бъде
от гледна точка на кръговата икономика и
биоикономиката, всяко решение, което вземаме,
има за цел да ограничи използването на
суровини и въздействията. Това ни носи
непосредствени финансови и екологични ползи.“
Кайли Магнър (Ирландия), земеделски
производител и участник в работната среща
„Възможности за диверсифициране на
земеделските стопанства в кръговата икономика
и биоикономиката“

1% бизнес
5% държавни
служители

5% съветници

5% образователни институции

38%
изследователи

5% лесовъди/собственици

7% НПО

8% други

Професионална принадлежност на участниците в работната среща „Нови вериги на стойността от многофункционалните гори“

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Намаляването и в крайна сметка пълното елиминиране на използването на изкопаеми горива е изключително
важно за смекчаването на изменението на климата. Работата на целевата група по „Увеличаване на
производството и използването на възобновяема енергия в земеделските стопанства“ дава своя принос в
тази насока.

„В тези трудни времена за земеделските производители производството на възобновяема енергия може да осигури
алтернативни потоци от приходи и същевременно да поддържа жизнеспособността на земеделските дейности.“
Анна Третенеро (Италия), земеделски производител и експерт от целевата група по „Възобновяема енергия“
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ПОСТИЖЕНИЯ
Биологично разнообразие,
екосистемни услуги и почви
Органичните
вещества в
почвата имат
значение
Инвестиране в качеството на

Устойчиво и
гъвкаво земеделие
Вдъхновение от агроекологията

почвите за
дългосрочни ползи

финансиран
о от

финансиран
о от

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Земеделието и лесовъдството може да осигуряват
екосистемни услуги, като биологично разнообразие в
земеделската земя или чиста вода, филтрирана от
горските почви. Горите освен това улавят въглерод,
както е разгледано подробно на страница 24. Горите и
разнообразните селскостопански системи приютяват
биологичното разнообразие както върху почвата, така и
вътре в нея. Те от своя страна също зависят от
биологичното разнообразие, например за опрашване на
културите и за атакуване на вредителите по посевите от
естествените им врагове. Агробиоразнообразието, което
представлява генетичното многообразие от култури и
животни, е от съществено значение за справяне с
бъдещите предизвикателства, свързани с климата,
пазарите, вредителите и болестите. Най-малко 13
целеви групи на ЕПИ-АГРИ и няколко проекта на ЕПИАГРИразглеждат
начините
за
съчетаване
на
стопанисването на дивата природа и земеделието,

„Изпитвам
дълбока
благодарност
за
възможността да се присъединя към тази
целева група. Открих биотехнологичен начин
да се справя с вароатозата в пчелните
семейства и го тествах през 2006 г. Оттогава
не съм губил семейства заради този паразит.
Първоначално никой не проявяваше интерес, но
след участието ми като експерт в целевата
група, моите статии бяха публикувани в
списания за пчелите в три различни държави.
Сдружението на пчеларите във Финландия
(FBA) стартира група от пчелари за изпитване
на моите открития, в която участвах като
експерт. FBA и различни местни и регионални
сдружения ме поканиха да представя идеите си
за устойчиво пчеларство и опазване на дивите
пчели. Освен това дадох интервюта в радиото
и за едно списание за бизнеса.
Благодарение на целевата група започнах да
чета научни доклади и проучвания в областта
на пчеларството и така все по-добре разбирам
защо работят моите открития. Фактът, че
известни учени проявиха интерес към моите
идеи, увеличи увереността ми. По време на
изпитването от FBA имах благодатната
възможност да искам съвети и да споделям
резултати с останалите членове от целевата
група.“
Марк Бок (Финландия), земеделски производител

и експерт от целева група

за да могат и двете области да процъфтяват
едновременно, както и начините за опазване на
опрашителите, подобряване на здравето на почвите и
други въпроси, свързани с тези теми.
Целевите групи на ЕПИ-АГРИ за „Здравето на пчелите и
устойчиво пчеларство“ обсъдиха начините за осигуряване
на
устойчивост
на
пчеларството
с
оглед
на
предизвикателствата,
свързани
с
вредителите
и
болестите, увеличаването на интензивността на селското
стопанство и изменението на климата.
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Предизвикателство за земеделието: Проследяване на здравето на
пчелите

Предизвикателство за земеделието: опазване на почвите от
замърсяване
„Радвам се, че работата на нашата
целева група ще допринесе и за личните ми
инициативи за работа по нови теми за
научни изследвания, разработване на нови
решения
за
местните
практики в
пчеларството и в крайна сметка по-висока
производителност
на
пчеларството.“
Алеш Грегорч (Словения), изследовател и
експерт от целева група

ЗДРАВЕ НА ПОЧВИТЕ
Здравите почви са екосистеми, които приютяват и
осигуряват хранителни вещества за биологичното
разнообразие и които осигуряват пречистване на водите и
цикъла на хранителните вещества. Освен това те са
буквално основата на нашия ландшафт, гори и на
отглеждането на храните ни. Целевата група на ЕПИ-АГРИ
за „Интегрирана борба с вредителите, причиняващи
болести, пренасяни в почвите“, „Паша за въглерод“,
„Опазване на земеделските почви от замърсяване“ и
онлайн работната среща „Оформяне на мисията на ЕС
относно почвите: грижата за почвите означава грижа за
живота“’ са само няколко примера за работата на ЕПИАГРИ в тази област.

Предизвикателство за земеделието: плодородност на почвите чрез
съхранение на въглерод

Предизвикателство за земеделието: разнообразяване на
културите в пасищата

Всички тези дейности насърчиха обмена на знания и опит
сред земеделски производители, лесовъди, изследователи

Предизвикателство за земеделието: увеличаване на
биологичното разнообразие
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и други заинтересовани страни от целия ЕС с цел
популяризиране и разработване на добри практики и
обещаващи нови подходи за подобряване на здравето на
почвите. Партньори от португалските и италианските
оперативни групи MoreSoil и Agroecological cover се
срещнаха за първи път на работната среща на ЕПИ-АГРИ на
тема „Отглеждане на култури за бъдещето“. Те продължиха
да обменят идеи и си организираха взаимни посещения след
работната среща. Прочетете историята им в списание
Agrinnovation от 2020 г., където основна тема са почвите.

„Благодарим Ви много за впечатляващата
работна среща на тема „Оформяне на
мисията на ЕС: грижата за почвите означава
грижа за живота“. Срещата ми даде доста
храна за размисъл. Наистина ми се иска мисия
„Почви“ да пожъне успех! Ще положа всички
усилия, за да я популяризирам.“

Таня Рунге (Германия), изследовател

Вижте дейностите на ЕПИ-АГРИ в областта на здравето на
почвите на тематичния уебсайт „Опазване на нашите
почви“. Вижте списъка на всички инициативи и публикации
на
ЕПИ-АГРИ на
тема биологично
разнообразие,
екосистемни услуги и почви тук.

Участниците в работната среща
Участниците в „Отглеждане на култури за
бъдещето: създаване на мрежи за
сеитбооборот и разнообразяване на
културите“ включваха земеделски
производители, лесовъди, съветници,
изследователи и експерти от земеделски
организации и от промишлеността. Те
участваха в 38 оперативни групи и в други
проекти, финансирани от Хоризонт, LIFE,
INTERREG, ERANET и други национални или
регионални фондове.
4% Европейска комисия
2%
държавни 2% национални
служители

8% Звено за обслужване на ЕПИ-АГРИ

звена за
подкрепа
звена

за

22% земеделски производители

1% лесовъди

„Тази целева група постави началото на
европейския проект Best4Soil, който насърчава
въвеждането на практика на най-ефективните
мерки за здраве на почвите чрез предоставяне
на информация на 22 езика, организиране на
работни срещи, чрез оперативни групи и др.
Проектът стартира бази данни за почвени
патогени и нематоди, които са инструменти за
разработване на интелигентен сеитбооборот.
Без съдействието в целевата група, проектът
никога нямаше да се реализира.“
Леендерт Молендайк (Нидерландия),
координиращ експерт от фокус групата по
„Болести, пренасяни в почвите“

13% съветници

42% изследователи

22
3 % представители на НПО

22% експерти от
земеделски
организации,
производствена
промишленост

„Беше удоволствие да се запозная със земеделски
производители, учени и финансиращи организации,
като всички те бяха наясно с неотложната
необходимост за правилно преодоляване на
проблемите, свързани с пренасяните в почвите
вредители и болести, като същевременно не
забравяме значението на здравето на почвите и
тяхното екологично и икономическо значение.“
Вивиан
Вилих
(Германия),
земеделски
производител, съветник, изследовател и експерт от
целева група

СТРАТЕГИЯ ЗА ЗДРАВЕ НА ПОЧВИТЕ
И НЕЙНАТА ВРЪЗКА С ПОЧВИТЕ
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СЪСТОЯНИЕ НА НИВА

ЗДРАВЕ НА ПОЧВИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПОТЕНЦИАЛ ЗА БОЛЕСТИ, ПРЕНАСЯНИ В ПОЧВИТЕ

ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ
ВЪРХУ БОЛЕСТИТЕ,
ПРЕНАСЯНИ В ПОЧВИТЕ

Почвени организми, биологично разнообразие
Почвена структура
Химично състояние, наторяване

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗДРАВЕ НА ПОЧВИТЕ
1. ПРЕВЕНЦИЯ

• Сертифицирани
семена

• Обеззаразяване
• Борба с
плевелите

2. НАБЛЮДЕНИЕ
• Вземане на почвени проби
• Биологични изследвания

3. СЕИТБООБОРОТ

•
•
•
•

Честота
Последователност
Зелен тор
Устойчиви сортове

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ
Присаждане
Биологични препарати за
контрол
Биофумигация
Анаеробно обеззаразяване
на почвите
Оводняване
Компост
Органични изменения
Соларизация

финансирано от

24

ПОСТИЖЕНИЯ
Изменение на климата
СЪВМЕСТНО ОТКРИВАНЕ НА РЕШЕНИЯ
ОЩЕ УСТОЙЧИВОСТ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЛЕСОВЪДСТВОТО В ЕС
„Резултатите от целевата група за „Защита
на производството на плодове от щети от
слана“ може да бъде от голяма полза за
земеделците, отглеждащи плодове, които
ще имат възможността да разберат за
всички възможни и икономически достъпни
инструменти за защита на културите от
сериозни щети от слана, както и
ограниченията при използването на тези
инструменти.“ Роман Халупка (Чехия),
представител на НПО и експерт в целевата
група за „Защита на производството на
плодове от щети от слана“

Изменението на климата оказва влияние върху
земеделието и лесовъдството в голяма част от Европа.
По-горещото
и
по-сухи
лято,
екстремните
метеорологични явления и нехарактерните за сезона
замръзвания са предизвикателство за обществото като
цяло и по-специално за земеделските производители и
лесовъдите. Голяма част от целевите групи по ЕПИ-АГРИ
– най-малко 17 – както и оперативни групи и проекти в
партньорство, финансирани от програма „Хоризонт“, са
открили начини за преодоляване на тези проблеми.
Други целеви групи и проекти също търсят начини как
земеделието и лесовъдството би могло да помогне за
смекчаване на изменението на климата чрез намаляване
на емисиите и улавяне на въглерода.
Целевите групи събраха обещаващи нови подходи и
формулираха идеи за оперативни групи и потребности
от изследвания в различни области, като генетични
ресурси за по-стабилно и устойчиво животновъдство и
отглеждане на култури, води и земеделие и справяне с

щетите от слани. Те разгледаха също и начини за
създаване
на
по-разнообразни
и
устойчиви
селскостопански системи, които биха могли да
допринесат
за
улавянето
на
въглерод,
като
агролесовъдство и други смесени системи (стр. 14-15).
Други наблегнаха на „Намаляване на емисиите от
животновъдството,
улавяне
на
водород
в
обработваемите земеделски земи“ и пасищните системи
и
„Производство
на
възобновяема
енергия
в
стопанството“.
По време на най-малко три работни срещи на ЕПИ-АГРИ
се разгледаха иновативни проекти на теми, свързани с
преодоляването
на
изменението
на
климата:
„Осъществяване
на
връзка
между
иновативни
проекти:води и земеделие“, „Отглеждане на култури за
бъдещето: създаване на мрежи за разнообразяване на
културите и сеитбооборот“, „Оформяне на мисията на ЕС
за почвите:грижата за почвите означава грижа за
живота“’. Всички събития и целеви групи относно
кръговата икономика и биоикономиката, представени на
страници 18-19, работеха в посока създаване на
процъфтяваща икономика, която не зависи от
изкопаемите горива. Вижте събитията и публикациите на
ЕПИ-АГРИ относно преодоляването на изменението на
климата тук.

„Защитата от слани е много важен
въпрос за производителите на
плодове в контекста на
изменението на климата.
Необходимо е да се разработят
устойчиви и цялостни методи
за намаляване на риска на
равнището на производителите.
Обменът на знания и опит с други експерти
от целевата група е много вдъхновяващ и
полезен.“
Анна Брюгнер (Австрия), съветник и експерт
в целевата група за „Защита на
производството на плодове от щети от
слана“

Вода
и земеделие

Създаване на разнообразни
гори с множество ползи
Какво могат да ви предложат
горите?

финансир
ано от

финансир
ано от

Органичните
вещества в
почвата имат
значение

Сътрудничество за
генетични ресурси
Стимулиране на тяхното опазване и устойчиво
използване в земеделието и продоволствието

Интелигентни решения за управление на водите в
земеделското стопанство

финансир
ано от

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЗА ЕМИСИИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:

Устойчиво и
гъвкаво
земеделие

Инвестиране в качеството на
почвите за

финансир
ано от

финансир
ано от

Устойчиво
животновъдство
Иновации за устойчивост и рентабилност на
стопанствата

финансир
ано от

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ЛЕСОВЪДСТВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА
КЛИМАТА:

„Целевата група беше чудесна основа за обсъждания със
земеделски производители, учени, НПО и Министерството
на земеделието на най-добрите инициативи, които да
бъдат приложени в Латвия. Съставих консултативен
материал на тема „Намаляване на емисиите от парникови
газове в мандрите“ и взех участие в създаването на
наръчник за добри земеделски практики за намаляване на
емисиите от амоняк. Все още се интересуваме от проекти
и партньори за създаване на калкулатор на емисиите за
земеделските производители в Латвия.“
Силвия Дрейере, Център за консултации и обучения в
областта на селското стопанство в Латвия и експерт в
целевата група за „Намаляване на емисиите от
животновъдството“
„Включихме знанията и материалите от целевата група в
проекти за прибалтийския регион по програма Interreg, в
който парламентът на земеделските производители взе
участие като партньор. Освен това интегрирахме работата
на целевата група в нашето национално законодателство
на Латвия. Наръчникът, за чието създаване помогнахме аз
и Силвия Дрейере, е полезно ръководство с препоръки за
подобряване на конструкцията на краварниците,
управлението на животните и фуражите и съхранението и
използването на животинска тор.“
Ивета Грудовска (Латвия), Парламент на земеделските
производители, експерт по земеделие и експерт от целева
група

„Моят опит в целевата група на ЕПИ-АГРИ показа, че
знанията ни могат да помогнат в борбата срещу
изменението на климата, дори и в държави, които са на
хиляди километри разстояние. Благодарение на тези
международни общности придобихме и нов опит, който
можем да приложим у дома. Колкото по-големи и
многообразни са мрежите ни, толкова по-ефективно ще
можем да достигаме до нови идеи за по-добро и посигурно бъдеще.“
Ян Кашпар (Чехия), изследовател и експерт в целевата
група по „Лесовъдство и изменение на климата“
„Целевата група и полевите посещения бяха чудесна
възможност да разберем по какъв начин изменението на
климата влияе върху различните гори в Европа и да видим
как собствениците на гори и стопанисващите гори
подхождат към въздействията и управлението за
постепенна промяна и спрямо екстремните явления. Въз
основа на изводите от опита с EIP в Словения и Испания,
отговорих на въпросите на експертите в реална среда.
Това наистина помага за поставянето на работата на
Обединеното кралство с цел адаптация в европейски
контекст.“
Гейл Аткинсън (Обединено кралство), изследовател и
експерт в целева група

Анимиран видеоклип относно засоляването на почвите
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА
РЕНТАБИЛНОСТ, ЗЕМЕДЕЛСКА
РАБОТА И НАМАЛЕНО
ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Земеделските производители използват цифрови
инструменти за увеличаване на рентабилността,
за подобряване на работните условия и за
намаляване на въздействието на земеделието
върху околната среда. Въпреки това решението за
инструментите, в които да се инвестира, е трудно
и земеделските производители се нуждаят от ясни
анализи на разходите и ползите, които съпоставят
вариантите, както посочва целевата група за
„Прецизно
земеделие“.
Изследователските
въпроси, набелязани от експертите от целевите
групи, са разгледани в една от първите покани за
проекти по ICT-AGRI ERANET, която обединява
национално финансиране за научни изследвания
за
работа
по
практически
решения
за
изследователи и земеделски производители в
държави от ЕС. Целевата група доведе и до
допълнителна работа, включително проекти по
програма „Хоризонт 2020“, като SMART-AKIS,
който разработи инструмент за бърза оценка на
интелигентни технологии в земеделието. За
повече информация относно цялата актуална
работа и проекти на ЕПИ-АГРИ, вижте специално
създадения уебсайт.

„Хубаво е да се знаят и други практически
примери за начините на предлагане на
подкрепа в областта на цифровите
умения. Тези примери определено трябва
да бъдат включени в предлаганата
стойност от нашата организация.“

Теохарис Мойсиадис (Гърция), участник в
семинара на ЕПИ-АГРИ „Нови умения за

„Това беше една от най-продуктивните,
ангажиращи
и
професионално
организирани срещи, в които някога съм
участвал. Чудесно приложение на цифрови
инструменти, като моментно анкетиране, и
изключителна модерация.“
Кшищоф Палечни (Полша), участник в
семинара на ЕПИ-АГРИ на тема „Нови
умения за цифрово земеделие“

СПОДЕЛЯНЕ
НА
ЦИФРОВИ УМЕНИЯ

ДАННИ

AGR I
NNOVATION

2018

Modelarea (r)evoluției
digitale în agricultură

5

Земеделието в ЕС навлиза в цифровите технологии
Оперативните групи по ЕПИ-АГРИ пренасят иновациите на
полето Виртуален ветеринар: цифрови данни със стойност за
земеделския производител
Присъединете се към онлайн общността на ЕПИ-АГРИ: споделете
иновативните
си идеи! Вдъхновяваща
идея: гори за
продоволствие
Събиране на информация,
готова за практическо
приложение:
основна
информация за тематичните мрежи

СЛОВЕНИЯ: полево посещение на целева група за
устойчиви гори
finanţ at de
RO

ФРАНЦИЯ: изследване на автономността на протеините
в земеделското стопанство
ФИНЛАНДИЯ:
сателити
и сензори в подкрепа на
решенията
относно
почвите

И

Предвид
потенциално
разрушителното
въздействие на цифровизацията, по време на
специално организирани работни срещи са
разгледани проблеми, като собственост върху
данните, използване и повторно използване на
данните, включително по време на работната
среща относно „Споделяне на данни: осигуряване
на справедливо споделяне на ползите от
цифровизацията в селското стопанство“. Бързите
развития изискват редовно обновяване на
уменията на земеделските производители и
съветниците. Системите за знания и иновации в
селското стопанство (СЗИСС/AKIS) могат да играят
важна роля в насърчаването на взаимното
обучение с цел генериране, споделяне и
използване на знания и информация, свързани с
цифровизацията в селското стопанство, както
обсъдиха участниците в работната среща
„Подготовка на земеделските производители за
ерата на цифровите технологии: ролята на AKIS“.
Семинарът „Нови умения за цифрово земеделие“
допринесе допълнително за структурирането и
прилагането на подходи и инструменти, които
могат да помогнат на земеделските производители
и техните съветници да развият необходимите
умения с оглед на прехода към цифрови
технологии в селското стопанство. Вижте списък
на всички събития и публикации на ЕПИ-АГРИ
относно цифровизацията тук.

цифрово земеделие“
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ПОСТИЖЕНИЯ
Цифровизация

„Ще
използваме
резултатите,
за
да
усъвършенстваме услугите си в нашия цифров
иновационен център Agrifood“
Томаш Задравеч (Словения), участник в семинара
на ЕПИ-АГРИ „Нови умения за цифрово
земеделие“

ПОСТИЖЕНИЯ
Качество и безопасност
на храните и
здравословен начин на
живот
НАМАЛЯВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ,
КОИТО МОГАТ ДА НАВРЕДЯТ НА
ЗДРАВЕТО
Биологичното производство на храни не позволява
използването на химически пестициди и хербициди,
което е благоприятно както за околната среда, така
и за здравето на земеделските производители и
потребителите. Това обаче означава, че е
необходимо биологичното земеделие да открие нови
решения на често срещани проблеми, като
плевелите. Работната среща на тема „Биологичното
земеделие е постижимо“ разгледа проекти на ЕПИАГРИ на тема биологично земеделие и тясно
свързани теми с цел обмен на знания и споделяне на
опит.
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Предизвикателство за земеделието: борба с плевелите без
химикали в системите на земеделието за отглеждане на
култури

Участниците също така посетиха земеделски
стопанства, които участват в проекти на оперативни
групи. Целевата група на ЕПИ-АГРИ за „Борба с
плевелите без химикали“ сподели добри практики,
идеи за иновативни проекти и потребности от
изследвания за практически приложими начини за
намаляване на употребата на хербициди в
земеделието.
„Работната среща на ЕПИ-АГРИ беше много полезна
за създаването на мрежи. Все още поддържам
връзка с някои от участниците. Продължаваме с
проекти в контекста на EIP: AMF Agri, Precision AMF
и Bioseed. Тези проекти разработват нови методи за
хранене
на
растенията
въз
основа
на
биостимулатори, като гъбите микориза и бактерии,
които благоприятстват растежа при растенията.
Стремим се да стимулираме доброто състояние на
почвата за стабилни реколти, като същевременно
намаляваме
минералните
торове,
опазваме
подземните води и предотвратяваме натиска от
сушите и ерозията на почвите. Нашите оперативни
групи са съчетание от местни земеделски
производители (които се занимават с биологично и
конвенционално
земеделие),
животновъди/доставчици и учени.“
Ханс-Йоахим
Хеерман
(Германия),
земеделски
производител и участник в работната среща
„Биологичното земеделие е постижимо“

Предизвикателство за земеделието: намаляване на
използването на антимикробни агенти в птицевъдството
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„Целевата група ни отвори очите. Съвсем
наскоро спечелихме безвъзмездно финансиране
за проект, който включва партньорство с
институции по почвите и земеделието в Румъния.
По проекта се провеждат разговори със
земеделски производители относно отговорно
земеделие и използването на химични препарати
и технологии в селското стопанство.“ Мануела
Теодора
Росиан
(Румъния),
земеделски
производител и експерт в целева група „Борба с
плевелите без химикали“

„Като млекопроизводител
смятам, че здравите и
щастливо отглеждани
крави са в основата на
нашия икономически и
емоционален успех. Това е от съществено
значение за приемането на работата ни като
млекопроизводители и нашия продукт – млякото
от обществото.“
Кирстен Возница (Германия), земеделски
производител, експерт в оперативна група
„Стабилно и устойчиво млекопроизводство“ и член
на оперативна група „Управление на хранителните
елементи в пасищата“

ЗДРАВ ДОБИТЪК, ЗДРАВИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Поддържането на доброто здраве на животните е
необходимо не само от икономическа гледна точка, но и
от гледна точка на човешкото здраве. Начините за
поддържане на здравето и производителността на
животните, без това да бъде за сметка на хуманното
отношение към животните, са разгледани от няколко
целеви групи и една работна среща, включително от
една целева група по „Намаляване на употребата на
антимикробни средства в птицевъдството“ и работната
среща на тема „Биологична сигурност в ЕС“. Вижте
публикациите на ЕПИ - АГРИпо тази тема тук.

„Подобряването на здравословното състояние на
свинете е от ключово значение за намаляване на
необходимостта от антибиотици в свиневъдството.“
Кристел Фабле (Франция), координиращ експерт на
целевата група на ЕПИ-АГРИ по „Животновъдство –
намаляване на използването на антибиотици в
свиневъдството“

Дата

Място

Тип

Животновъдство – намаляване на използването на антибиотици в свиневъдството

2013-2014

Нидерландия, Испания

Целеви групи

Биологично земеделие

2013-2014

Обединено кралство,
Испания

Целеви групи

Биологична сигурност в ЕС

2015

Белгия

Работна среща

Системи за млекопроизводство

2016-2017

Хърватия, Обединено
кралство

Целеви групи

Биологичното земеделие е постижимо: осъществяване на връзка между
оперативните групи по биологично земеделие на ЕПИ-АГРИ

2017

Германия

Работна среща

Защита на производството на плодове от щети от слана

2018-2019

Полша, Белгия

Целеви групи

Борба с плевелите без химикали

2018-2019

Румъния, Португалия

Целеви групи

Опазване на земеделските почви от замърсяване

2019

Италия, Португалия

Целеви групи

Намаляване на употребата на антимикробни средства в птицевъдството

2019-2020

Ирландия, Белгия

Целеви групи

Събития на ЕПИ-АГРИ, свързани с качество и безопасност на
храните и здравословен начин на живот

ПОСТИЖЕНИЯ
Иновативни и интегрирани вериги за доставки
AGR I
NNOVATION

4
ISSN 2363-2143

Иновации в късите
вериги за доставка
на храни

2017

ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ
СТОПАНСТВАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
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Новите начини за продажба на хранителни продукти
директно от стопанствата на потребителите са предмет
на обсъждане в цяла Европа. Потребителите, които

Пресни хранителни продукти за градските райони: по интелигентни вериги за
Оперативни
групи: Вдъхновяване
на иновации
за европейското земеделие
доставка за връзка
между производителите
и потребителите
„Ако може да се измери, значи може да се управлява“: сравнителният
анализ между стопанствата е от полза за целевите групи на ЕПИ-АГРИ:
Какво се готви?
Иновации: от хранителни отпадъци към ресурси

търсят пресни и здравословни хранителни продукти,
желаят да са наясно с начина им на производство, а
земеделските

производители

могат

да

получат

ГЪРЦИЯ: прясно фермерско мляко за градските жители

финансиран
о от

ЕСТОНИЯ: нови горски продукти: сок от смърч
ПОЛША: създаване на възможности за местните
земеделски производители

икономическа изгода при едни добре структурирани къси
вериги за доставка. Една от целевите групи на ЕПИ-АГРИ
разглежда начините за стимулиране на растежа на
„Иновативни къси вериги за доставки на хранителни
продукти за увеличаване на доходите на земеделските
стопанства“. Като резултат от това са проведени
две работни срещи за осъществяване на връзка между
иновативни проекти, които се занимават с тези теми:
„Cities and food“ (Градовете и храните) и „Innovation in
the supply chain“ (Иновации във веригите за доставка).
Няколко проекти в партньорство по програма „Хоризонт
2020“, включително DIVERSIFOOD, Strength2Food,
SMARTCHAIN и тематична мрежа SKIN разглеждат и
споделят решения за устойчиви вериги за доставка на
хранителни продукти.

Желаем да продължим да подобряваме
доставката на сезонни, пресни и
висококачествени продукти в
обществените системи за хранителни
продукти. Тръжните процедури често се
разделят на по-малки специализирани
обособени позиции, за да бъдат подостъпни за малките производители и
малките и средните предприятия.“ Бетина
Бергман Мадсен (Дания) представя
подхода на Копенхаген на работната среща
на ЕПИ-АГРИ на тема „Градовете и
храните“. Прочетете нейната история в
четвъртия брой на списание Agrinnovation.

НОВИ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА ЗА
ДОХОДНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНСТВА
Разнообразяването на доходите на земеделските
стопанства и откриването на култури, които могат да се
отглеждат в сухи райони, може да помогне на
земеделските стопанства да се справят с въздействието
на изменението на климата. Целевата група по
„Медицински и козметични продукти на растителна
основа“ набелязва идеи за създаване на възможности за
разнообразяване за земеделските производители чрез
иновативни вериги на стойността за медицински и
козметични продукти на растителна основа. Целевата
група по „Технически култури“ разгледа по какъв начин
техническите култури биха могли да допринесат за нови
пазарни възможности, бизнес модели и системи за
устойчиво земеделие, които създават стойност за
земеделските производители в ЕС, като същевременно
не заместват производството на хранителни продукти.
Вижте списъка от събития и публикации на ЕПИ-АГРИ
относно иновативните земеделски стопанства и вериги
за доставка на храни тук.

Предизвикателство за земеделието: иновативни
вериги на стойността за медицинските растения

ИНОВАЦИИ В КЪСИТЕ ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ
Съвместно създаване на стойност
30
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ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Споделяне на знания в цяла Европа

ПОЛЗИ

Разработване на нови
продукти и процеси

Изследване на
иновативни модели
за бизнес и търговия

Връзка между градовете и
селските райони

Добавена стойност за
производители и преработватели

Ефективна логистика и
дистрибуция

Достъп до пресни продукти за
потребителите в градовете

Достъп до нови пазари

Споделяне на разходи и ресурси

Стабилни вериги за доставка

По-богата продуктова гама за
потребителите

Тясна връзка с потребителите

Договори за снабдяване с
държавни институции

ПОСТИЖЕНИЯ
Социални иновации: подкрепа за жизнеспособни
селски райони
НОВИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Научни изследвания и иновации в рамките на
ЕС
Откриване на собствен път чрез инициативи за създаване на мрежи и сътрудничеств о в земеделието и лесовъ дствот о

Услуги за подкрепа на инов ации

финансирано от

В голяма част от страните в ЕС средната възраст на
земеделските производители е висока, а младите хора
напускат земеделието или селските райони. Намирането
на правоприемници на стопанството и поддържането на
икономическа дейност в селските райони е проблем.
Същевременно хора от цяла Европа стартират в
земеделието от нулата, като понякога напускат работата
си
в
града.
Въпреки
че
срещат
известни
предизвикателства, например с достъпа до зема или
липса на земеделски опит, те могат да допринесат с
нови идеи и бизнес модели и така да вдъхнат
икономически живот на селските райони. Експертите от
целевата група по „Нови участници в селското
стопанство“ събраха информация за насърчаване на
такова предприемачество, често въз основа на
собствения си опит в земеделието. Тематичната мрежа
NEWBIE доразработи ключовите идеи от целевата група,
като така подкрепи разработването и разпространението
на нови бизнес модели, включително модели за нови
участници, за целия набор от нови попълнения в
земеделието – от наследници на стопанствата до изцяло
нови участници в селскостопанския сектор.

„Все повече сектори от обществото
забелязват, че ролята на новите
участници в селското стопанство се
оказва наистина от стратегическо
значение за селските райони.“
Неус Монлор (Испания), експерт в целева
група „Нови участници“

Подходи, основани на участието, за
иновации в земеделието

КАТАЛОГ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ
АКТУАЛНИ ДАННИ КЪМ МАРТ 2019
Сборник от иновативни проекти, представ ени на събития на ЕПИ-АГ РИ

финансирано от

финансирано от

МАЛКИ СТОПАНСТВА:
СЕЛСКИ РАЙОНИ

ОЖИВЕНИ

Малките земеделски и горски стопанства помагат за
опазване на разнообразието на ландшафта, осигуряват
препитание за милиони хора и подхранват вековните
традиции и обичаи в селските райони. Такива малки
стопанства съществуват на цялата територия на ЕС.
Насърчаването на иновациите за поддържане на
икономическата им жизнеспособност помага за
оживеността на селските райони. Работната среща на
тема „Малки означава интелигентни - иновативни
решения за малки земеделски и горски стопанства“
насърчи създаването на мрежи сред различни хора и
проекти, които се занимават с иновации и въвеждане на
нови технологии в малки земеделски и горски
стопанства. Вижте списъка от събития и публикации на
ЕПИ-АГРИ относно социалните иновации тук.

„Биологичното земеделие ни дава
възможност да се грижим за хората и за
природата по икономически целесъобразен
начин. Променихме както начина, по който
произвеждаме, така и начина, по който
продаваме, и сега продаваме директно на
потребителите или на други
земеделски производители. Тези промени
изискват повече работна ръка и така
ангажирахме повече хора в стопанствата. В
момента в De Kijfelaar има няколко активни
самонаети земеделски производители, като
всички работят на непълен работен ден. Освен
това работим съвместно с хора от озеленяването
и със стажанти и всички те допринасят за нашето
стопанство със собствените си гледни точки. По
този начин De Kijfelaar постепенно се развива от
семеен бизнес в кооперативно съдружие.“
Баво Фервимп (Белгия), малък земеделски
производител и участник в работната среща
„Малки означава интелигентни“
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Анимиран видеоклип: целеви групи на ЕПИ-АГРИ
споделят знания за вдъхновяване на иновации

Подгрупа по
Посланици на
иновациите/ЕПИ-АГРИ
ПОДГРУПАТА ПО ИНОВАЦИИ
Подгрупата
по
„Иновации
за
селскостопанска
производителност и устойчивост“ вдъхновява, подкрепя и
популяризира работата на мрежата на ЕПИ-АГРИ от 2015 г.
насам. Представителите от държави членки и организации
от ЕС включват управляващи органи на Програмите за
развитие на селските райони и подкрепящи национални
звена, както и земеделски производители, съветници,
изследователи и НПО. Те помагат за формиране на работата
на мрежата, набелязване на общи теми, по които да се
работи на равнището на ЕС и насърчаване на прилагането,
създаването на мрежи и обмена на знания на национално
равнище. Видеоклипът за подгрупата дава някои добри
примери.

„ЕПИ-АГРИ
осигурява
множество
ценни
инструменти за местните новатори, които
помагат за създаването на мрежи, а именно
това се опитваме да насърчим ние.“
Едгарс Линде, НСМ Латвия, член на подгрупата
по иновации
„Целевата група беше изключително поучителна
и вдъхновяваща. Научих, че този тип работа
може да бъде наистина ефективна и
ползотворна и има потенциала да доведе до
мащабни промени, които ще са от полза за нас –
земеделските производители, както и за нашите
полета в дългосрочен план. Откакто почерпих
от този опит съм участвал в различни работни
срещи, като например работната среща за
мисията за почвите, на която беше представена
гледната
точка
на
земеделските
производители.“
Юдит
Чиквари
(Унгария),
земеделски
производител и експерт в целева група
„Агролесовъдство“
„Вече завършихме втория етап от процеса на
подбор за оперативни групи в Северна
Ирландия – чудесно е да видим някои много
интересни проекти. Поради големия интерес и
отличното качество на проектите планираме да
увеличим броя на проектите от три на седем.“
Найджъл Мърфи (Северна Ирландия –
Обединено кралство), Управляващ орган на
Програмата за развитие на селските райони

ХОРАТА В МРЕЖАТА
Осъществяването на връзка между хората може да запали
искрата на иновациите. Определено такъв е опитът в ЕПИАГРИ, където проектите и събитията обединяват хора от
различни части на Европа и с различна специализация с цел
разработване на нови жизнеспособни решения за
земеделието и лесовъдството. Посланиците на ЕПИ-АГРИ
насърчават интерактивния подход към иновациите на
територията на целия ЕС. Този доклад не може да
представи напълно достойнствата на всички тези гледни
точки, затова в него са представени само няколко примера.

ЕПИ-АГРИ: подготвяме земеделието и
лесовъдството в ЕС за бъдещето от 2013 г.

Преодоляване на бъдещите
предизвикателства
33

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ И
СТРАТЕГИЯТА „ОТ ФЕРМАТА ДО
ТРАПЕЗАТА“
ЕПИ-АГРИ разгледа някои ключови аспекти от Зеления
пакт и стратегията „От фермата до трапезата“ със своята
работа по обмена на иновации и знания, видно от
изложеното в последните страници. Проектите и
целевите групи на ЕПИ-АГРИ откриха различни начини за
намаляване или елиминиране на употребата на
пестициди, намаляване на загубите на хранителни
елементи и използването на торове, намаляване на
необходимостта
от
антимикробни
средства
при
животновъдството и птицевъдството и усъвършенстване
на
биологичното
земеделие.
Осигуряването
на
ангажирането на земеделски производители, лесовъди и
други ползватели на резултатите от научни изследвания
от самото начало на научно-изследователските проекти
гарантира пряката приложимост и икономическата
жизнеспособност на резултатите за земеделските
производители и лесовъдите. Дейностите на ЕПИ-АГРИ,
свързани с веригите за доставки, показаха как
осъществяването на връзка между производителите и
потребителите чрез нови интелигентни вериги за
доставка е от полза и за двете групи, тъй като прави
хранителните продукти устойчиви и достъпни и
осигурява справедлива възвръщаемост за земеделските
производители. В тези списъци са представени примери
за актуални дейности на ЕПИ-АГРИ за постигане на
целите по стратегията „От фермата до трапезата“.

„Партньор съм на компанията за биологично
земеделие Cà Colonna srl (www.cacolonna.it).
Целевата група ни даде нови идеи, които да
приложим в стопанството, както за по-устойчиви
агрономически техники, така и за подобряване на
добавената стойност на настоящата верига на
стойността. Оценяваме високо ЕПИ-АГРИ, тъй
като ни помогна да съставим партньорства и
свързва хора с различна професионална ориентация
чрез различни типове дейности.“
Джан
Лука
Баняра
(Италия),
земеделски
производител и експерт в целевата група

„Технически култури“

„Преодоляването на предизвикателствата пред нас
не е лесна задача, но всички ние – земеделски
производители, потребители и граждани – разбираме
неотложната необходимост от действия. Стратегията
„От фермата до трапезата“ и стратегията за
биологичното разнообразие не просто поставят цели,
но и предоставят конкретни инструменти за
постигането им на земеделските производители и на
лесовъдите. И двете стратегии разчитат на
подкрепата на Общата селскостопанска политика към
земеделските производители за тази цел. Научните
изследвания, иновациите и новите (цифрови)
технологии са в основата на бъдещата ОСП и
програма „Хоризонт“ на Европа. ЕПИ-АГРИ ще
продължи да бъде на разположение, за да гарантира
реалните резултати на терен.“
Мария Анхелес Бенитес Салас, заместник генерален
директор, главна дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“, Европейска комисия
Цялата работа на ЕПИ-АГРИ подкрепя разработването на
ефективни системи за знания и иновации в селското
стопанство, като свързва хората, техните земеделски и
горски стопанства и техните проекти. Работата върху
новите участници в селското стопанство и цифровите
умения е свързана със смяната на поколенията и
процъфтяването на селските райони. Широк набор от
проекти, събития и целеви групи на ЕПИ-АГРИ дадоха
възможност на хората да работят съвместно за
откриването на решения за повишаване на устойчивостта
на земеделието и лесовъдството в ЕС на изменението на
климата и други предизвикателства и същевременното
опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво
препитание
за
земеделските
производители
и
лесовъдите. Те включват работата по въглерода в
почвите, органичната материя в почвите и здравето на
почвите, които също са тясно свързани с предложената
мисия на ЕС „Грижата за почвите означава грижа за
живота“. Преодоляването на предизвикателствата,
свързани с изменението на климата, загубата на
биологично разнообразие и влошаването на качеството
на околната среда, и същевременното осигуряване на
справедливи доходи за лицата, стопанисващи земи, и
допринасянето към качеството на живота в селските
райони е неотложна задача за бъдещето на земеделието
и лесовъдството в ЕС, както и за бъдещето на децата ни.
Важно е да продължим да работим заедно, за да правим
нововъведения, за да популяризираме иновациите и
обмена на знания и за да вдъхновяваме другите да
превръщат земеделието и лесовъдството в ЕС
в част от решението.
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НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА ДО 2050 СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ

ЦЕЛИ СЪГЛАСНО „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ 2021 - 2027

Осигуряване на
достъпни и
устойчиви храни на
европейските
граждани

Преодоляване на
изменението на
климата

Опазване на
околната среда и
биологичното
разнообразие

Справедлива
икономическа
печалба в
хранителната верига

Увеличено прилагане
на биологично
земеделие

ВЕРИГА НА СТОЙНОСТ
ЗА ХРАНИТЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ИЗМЕНЕНИЕ
НА КЛИМАТА

СПРАВЕДЛИВИ
ДОХОДИ

9-ТЕ ЦЕЛИ
НА ОСП

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА

ЗДРАВЕ НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ
СУРОВИНИ

ЛАНДШАФТИ

СМЯНА НА
ПОКОЛЕНИЯТА

СЕЛСКИ РАЙОНИ

МРЕЖА ПО ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
ЦЕЛИ ЗА ИНОВАЦИИ 2021 - 2027
Направлението за иновации на мрежата по ОСП на ЕС ще улесни създаването на мрежи във връзка с обмена
на иновации и знания в областта на земеделието и развитието на селските райони.
Дейностите наблягат на структурата и прилагането на подкрепата от ОСП в селското стопанство и селските
райони със следните цели:

•
•
•

насърчаване на иновациите

•

генериране на принос и насърчаване на

насърчаване на обмена на знания

прилагането на „Хоризонт Европа“ (ХЕ)

подкрепа на цифровизацията

дейности за изследвания и иновации.

„Открих, че целевата група по ЕПИ-АГРИ
е възможност за концентриране на нови
идеи за това как борбата с плевелите без
химикали би могла да се превърне в
конкурент на употребата на хербициди в
настоящата ера на засилено производство
на продукти с малко работна ръка. Освен това
тя помогна за създаването на контакти за бъдеща
работа. Като земеделски производител, тя ми
даде поглед върху академичния свят и ми помогна
да видя цялостната ситуация, в която цяла Европа
се стреми да открие решение на проблемите на
съвременното земеделие и дори биологичното
земеделие.“
Бен Колчестър (Ирландия), земеделски
производител и експерт в целевата група по „Борба
с плевелите без химикали“

„Участието в целевите групи на ЕПИ-АГРИ по
„Агролесовъдство“ и „Възобновяема енергия“ беше
от голяма полза за развитието на стопанството
ми.“

Мати Сеп (Естония), земеделски производител и експерт
от целева група
„Работата с хора с различна специализация е
вдъхновяваща и винаги е добре човек да опознае
повече хора с различни знания и опит и да се учи от
тях. “

Светлана Боянова (България), съветник, относно
участието ѝ в различни събития на ЕПИ-АГРИ
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Основни теми в областта на земеделието и лесовъдството
ЕПИ-АГРИ редовно маркира важни теми за земеделието и
лесовъдството в Европа на уебсайта на ЕПИ-АГРИ и чрез
социалните мрежи.
Иновации в ключови области на земеделието и лесовъдството в Европа
Дейности, публикации, видеоклипове и вдъхновяващи идеи на
ЕПИ-АГРИ Специални тематични бюлетини
Още вдъхновение за мрежата на ЕПИ-АГРИ чрез социалните мрежи

Разберете повече за тези теми, като щракнете върху етикетите по-долу:
или посетете https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/spotlight

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА
КРЪГОВА ИКОНОМИКА И
БИОИКОНОМИКА

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЖИВОТНИТЕ

АГРОЕКОЛОГИЯ

ЛЕСОВЪДСТВО

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ
ПОЧВИ

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

www.epi-agri.eu
Всичко за иновациите в земеделието в Европа на едно място
Регистрирайте се в уебсайта, за да получите пълен достъп до цялата информация според Вашите нужди.

Потърсете и открийте възможности за финансиране, партньори и интересни проекти, включително оперативни
групи, на уебсайта на ЕПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect
Абонирайте се за ежемесечния бюлетин, за да научавате първи всички новини
Последвайте ни в Twitter @EIPAGRI_SP
Присъединете се към нас в LinkedIn: www.linkedin.com/in/eipagriservicepoint

