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Европейска мрежа за развитие на селските 
райони 
Европейската мрежа за развитие на селските райони 

(ЕМРСР) е центърът, който свързва заинтересованите 

страни в развитието на селските райони в целия 

Европейски съюз (ЕС). ЕМРСР допринася за ефективното 

изпълнение на Програмите за развитие на селските райони 

(ПРСР) на държавите членки чрез генериране и споделяне 

на информация, както и чрез улесняване на обмена на 

информация и сътрудничеството в селските райони на 

Европа. 

Всяка държава членка е създала Национална селска мрежа 

(НСМ), която обединява организациите и администрациите, 

работещи в областта на развитието на селските райони. На 

равнището на ЕС ЕМРСР подкрепя комуникацията между 

НСМ, националните администрации и европейските 

организации. 

За повече информация посетете уебсайта на ЕМРСР 
(https://enrd.ec.europa.eu). 

 
 
 

Европейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) 

Брошурата с примерни проекти на ЕЗФРСР е част от поредица 

от публикации на ЕМРСР, които спомагат за насърчаване на 

обмена на информация. Всяко издание на брошурата описва 

различни видове проекти, които са получили съфинансиране 

по ПРСР от ЕЗФРСР. 

Минали издания на брошурата за проекти на ЕЗФРСР могат 

да бъдат изтеглени от раздела за публикации на уебсайта 

на ЕМРСР(1). Колекцията от добри проекти и практики на 

ЕМРСР(2) съдържа множество допълнителни примери за 

помощ от ЕЗФРСР за инициативи за развитие на селските 

райони. 
 

(1)   https://enrd.ec.europa.eu/publications/search 
(2)  https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en 
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Предисловие 
 

Награди Rural Inspiration Awards (RIA) е конкурс на ЕМРСР за добри практики за развитие 

на селските райони в ЕС, който отличава вдъхновяващи проекти, които използват 
финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и допринасят за постигане на целите на политиката за развитие на селските 

райони. Целта не конкурса е да се увеличи видимостта на отделните проекти и на 

ролята на политиката за развитие на селските райони,  като същевременно се 

насърчава трансфера на знания и контактите между заинтересованите страни. 

Изданието RIA 2020 отличава финансирани от ЕЗФРСР инициативи, които насърчават 

действията в областта на климата в селските райони и биоикономиката. Тези теми, които 

са в основата на специалната Тематична група на ЕМРСР,(1) са съществена част от 
приоритетите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и заемат челно място 

в по-общия европейски и световен дневен ред. 

 

През 2019 г. Европейската комисия постави началото 

на Европейския зелен пакт,(2) пътна карта за 

постигане на устойчивост на икономиката на ЕС чрез 

превръщане на предизвикателствата в областта на 

климата и околната среда във възможности във 

всички области на политиката, като се гарантира, че 

преходът е справедлив и приобщаващ за всички. 

Различни инициативи в политиките на ЕС, които 

допринасят за Зеления пакт, особено стратегията „От  

фермата до трапезата“(3), стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие за 2030 г.(4) и Планът за 

действие за кръгова икономика(5), са от значение за  

агро-хранителния сектор и селските райони. 

Действията по климата също са в основата на 

усилията на ЕС да осигури „екологично и цифрово 

възстановяване“ от пандемията от COVID-19, които 

признават жизненоважната роля на земеделските 

производители и селските райони при прехода към 

зелена икономика.(6) 

В този смисъл наградите RIA 2020 бяха възможност да  

се покаже как селското и горско стопанство и селските 

общности приемат и развиват кръгови, нисковъглеродни 

и устойчиви практики и как подкрепата от ЕЗФРСР им 

помага по този път. 

В отговор на поканата, публикувана от ЕМРСР през 

декември 2019 г., Националните селски мрежи (НСМ) на 

18 държави от ЕС подадоха 71 заявления за трите 

категории на наградите: Смекчаване на последиците от 

изменението на климата (30 заявления), Биоикономика 

(23) и Адаптиране към изменението на климата (18). 

Документите бяха проверени първо от Звеното за 

контакт на ЕМРСР с външна подкрепа, след което бяха 

подбрани 15 финалисти. Последва оценка от жури от 

шест експерти от различни организации за развитие на 

селските райони: Световния фонд за дивата природа 

(WWF), Конфедерацията на европейските собственици 

на гори (CEPF), Copa-Cogeca, както и Европейската 

комисия – ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“ и Звеното за контакт на ЕМРСР. 

 

 

(1) https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_en 

(2) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

(3) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en 

(4) https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en 

(5) https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

(6) Европейска комисия (2020) Часът на Европа: Възстановяване и подготовка за следващото поколение, COM/2020/456 final, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN 

 

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журито избра трима победители (по един във всяка 

категория на RIA 2020) въз основа на следните 
критерии: 

• Директни ползи, т.е. потенциалните или 
действителните икономически, 
екологични/климатични и обществени подобрения, 
създадени от инициативата; 

• Комуникационна стойност, т.е. сътрудничеството 
на различните заинтересовани страни и/или  
създаването на нови възможности за 
контакти/сътрудничество в резултат на 
инициативата; 

• Възможност за приложение на други места, т.е. 
потенциалът или реалното възпроизвеждане на 
дадена инициатива в други региони на Европа 
със сходни проблеми; 

• Синергетичен ефект с други политики на ЕС и 
инструменти за финансиране, различни от ЕЗФРСР, 
принос за постигане на повече от една от целите 
на политиката на ЕС за развитие на селските 
райони и/или на други политики; 

• Иновации, т.е. използване на напълно нови 
технология, методологии или подходи, създадени 
от нулата чрез инициативата или неприлагани 
дотогава на равнище ЕС, национално, регионално 
или местно равнище; и 

• Източник на вдъхновение – критерии на основа на 
опита на експертите в развитието на селските 
райони. 

Успоредно с техническата оценка на журито, между 

17 и 25 юни 2020 г. широката общественост 

имаше възможност да гласува онлайн за любим проект 

измежду финалистите. След кампания в социалните 

медии над 6 700 души дадоха своя глас за избор на 

победител в категорията „Гласът на обществеността“. 

На 25 юни 2020 г. Януш Войчеховски - европейският 

комисар по земеделие, обяви четирима победители по 

време на церемония, излъчвана онлайн.(7)
 

За втора поредна година конкурсът RIA популяризира 

както селектираните проекти, така и приноса на 

политиката за развитие на селските райони на 

национално и на международно равнище, като 

същевременно съдейства на Звената за подкрепа на 

НСМ да подобрят процеса на събиране на добри 

практики и тяхната връзка със собствениците на 

проектите. Надяваме се, че тези положителни истории 

могат да вдъхновят други участници в развитието на 

селските райони да допринесат активно за 

дългосрочното устойчиво развитие на Европа – със 

„зелено сърце“. 

Изданието на Брошурата с проекти на ЕЗФРСР осигурява 

допълнително популяризиране на финалистите в RIA 

2020. Акцентът в него е върху целесъобразността на 

всеки проект за развитие на селските райони и други 

цели на политиката на ЕС. Освен това, като отчита 

свързаността на проектите с целите на Европейския 

зелен пакт, публикацията подкрепя работата на 

настоящата Тематична група ЕМРСР по въпросите на 

Европейския зелен пакт в селските райони.(8)
 

Екип на звеното за контакт на ЕМРСР

 
 

 

(7) Записът на церемонията по награждаване можете да намерите на https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards-2020_en 

(8) https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/european-green-deal-rural-areas_en 
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1. Биоикономика 
Тази категория на RIA 2020 отличава финансирани от ЕЗФРСР проекти и инициативи, 

които обхващат производството на възобновяеми биологични ресурси и 

преобразуването на тези ресурси и потоците от отпадъци в продукти с добавена 

стойност, включително храни, фуражи, продукти на биологична основа и биоенергия. 
 

Биоикономиката може да допринесе към действията 

в областта на климата чрез замяна на изкопаемите 

ресурси и ресурсите с висока въглеродна 

интензивност, намаляване на парниковите (GHG) 

емисии (спрямо настоящите нива) или улавяне и 

съхранение на въглерод в почвите или биомасата, 

или в продукти, получени от тях. Устойчивата 

кръгова биоикономика може да подпомогне прехода 

към климатична неутралност в цялата икономика и 

да допринесе за постигането на някои от целите, 

заложени в  Европейския зелен пакт. 

Биоикономиката има специално значение за селските 

райони, където съществува изобилие на биологични 

ресурси като животни, растения, микроорганизми и 

получената от тях биомаса, включително органични 

отпадъци. В цяла Европа програмите за развитие на 

селските райони (ПРСР) помагат за създаването, 

развитието и поддържането на устойчиви вериги за 

създаване на стойност в биоикономиката. 

ПРСР предлагат богати възможности за дейности на 

сушата за минимизиране на отпадъците и 

оптимизиране на употребата на природни ресурси. 

На стр. 5 можете да прочетете как белгийска 

фирма е разработила система за култивация, 

която позволява ягодовите растения да бъдат 

отглеждани в контейнери над земята, което 

намалява с 80% количеството на водата, 

използвана за напояване. 

Когато инициатива в областта на биоикономиката 

възприеме принципите на „кръговост“, резултатът 

може да бъде проект с нулеви отпадъци. Подходът е 

амбициозен, но не и невъзможен, освен това може да 

бъде рентабилен. 

 

Семейно земеделско стопанство в Словения 
разработва методи за преработка с нулеви 
отпадъци, които оползотворяват всички 
вторични продукти от грозде по устойчив и 
изцяло кръгов начин (стр. 6). 

Проектите в областта на биоикономиката, които  

превръщат отпадъците в нови продукти с добавена 

стойност, могат да генерират по-големи ползи за 

местната икономика и общност. 

По финландски проект е разработена верига за 

зимно косене на тръстика, смятана по-рано за 

опасен отпадък. 

Инициативата генерира нови продукти, бизнес 

възможности и ползи за общността (стр. 7). 

Brickz е естествен тор, който е разработен в 

Нидерландия и се произвежда от местни и 

регионални суровини от биомаса. Чрез него се 

подобряват почвите и се осигуряват важни 

финансови икономии за природозащитните 

организации (стр. 9). 

Движещата сила е общественото признание за ползите от 

биоикономиката. Чрез комуникационни дейности и 

дейности за повишаване на осведомеността, насочени към 

широката общественост, се гарантира, че устойчивите 

практики могат да се развиват и прилагат и на други места. 

В национален парк Филфалтер (Австрия) е 

използвана програма LEADER за насърчаване на 

устойчивото предприемачество чрез конкурс за 

бизнес идеи  (стр. 10).
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Повдигнати лехи за ягоди в Белгия 
Ферма за производство на ягоди във Фландрия (Белгия) използва финансиране от ЕЗФРСР 

за въвеждане на повдигнати лехи и рециклиране на водата за напояване и торовете. 

 

Крис Дегюфроа отглежда ягоди от 1995 г. във фермата 

си в Оосткамп, близо до Брюж (Белгия). Фермата е 

специализирана в производството на ягоди и 

произвежда около 250 тона всяка година. Половината от 

ягодовите растения впоследствие се засаждат във 

фермата, а останалите се продават. 

Класическата система за производство на ягоди, при 

която лехите са на нивото на земята, създава 

предизвикателства. Излишната вода от напояването по 

принцип се похабява. Рискът от заразяване с почвени 

патогенни организми е повишен, което изисква по-

голямо разнообразие и употреба на торове и препарати 

за растителна защита. Гъстотата на насажденията също 

е много по-ниска, поради необходимостта от пътеки за 

обработка на растенията. 

За да се справи с тези проблеми и да увеличи 

производството на ягоди, фермерът решава да постави 

повдигнати лехи, като използва финансиране по Мярка 

4 (Инвестиции в материални активи) на Фламандската 

ПРСР. 

Системата от повдигнати лехи се състои от саксии, 

които се плъзгат по релси, поддържани от IPN профили 

(метални пръти). Между IPN профилите се монтират 

тръби за пръскане на вода и торове. Над насажденията 

се движи мобилна платформа и изпълнява няколко 

автоматизирани задачи като придвижване на саксиите 

върху релсите, рязане на растенията и отстраняване на 

клонки. 

Излишната поливна вода се събира в плитък ров под 

саксиите и се насочва към бавен пясъчен филтър за 

дезинфекция, за да може да се използва отново за 

напояване. 

С проекта е създадена напълно затворена система за 

рециклиране на използваните вода и торове при 

отглеждане на ягодите в саксиите. Общата консумация 

на вода е намалена с 80%. 

Благодарение на повдигнатите лехи насажденията са 

по-невъзприемчиви към болести, пренесени от 

почвени патогенни организми. Системата е по-

устойчива към използването на външни ресурси като 

препарати за растителна защита и торове. 

Пространството се използва по-ефективно и гъстотата на 

насажденията се увеличава от 35 на 72 растения на m2. 

Това увеличава както качеството на ягодите, така и броя 

на продадените растения. 

Благодарение на автоматизацията на някои дейности 

работата изисква по-малко физически усилия и е лесно 

да се наемат и задържат работници. Повишава се 

конкурентоспособността на фермата. 

Благодарение на затворената система, замърсената 

вода, съдържаща азот и фосфор, вече не навлиза в 

повърхностните води и се използва по-малко вода. 

Намалява употребата на препарати за растителна 

защита. Следователно проектът има значение за  

изпълнението на Рамковата директива за водите и 

допринася за няколко цели, поставени от Стратегията 

„От фермата до трапезата“ и стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие за 2030 г. 
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Наименование на 
проекта 

Aardbeitrayveld – Повдигнати лехи 
за ягоди 

Вид на бенефициера Частна компания 

Период 2017-2018 г. 

Финансиране • Общ бюджет: € 500 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 100 000 

• Национално/регионално участие: 
€ 100 000 

• Частно участие: € 300 000 

Мярка по ПРСР M04 – Инвестиции в материални 
активи 

Допълнителна 
информация 

https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/aardbeitrayveld-elevated- 
trays-strawberries_en 

За контакти Kris.deguffroy@telenet.be 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/aardbeitrayveld-elevated-trays-strawberries_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/aardbeitrayveld-elevated-trays-strawberries_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/aardbeitrayveld-elevated-trays-strawberries_en
mailto:Kris.deguffroy@telenet.be
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Възраждане на словенското грозде 
Семейно земеделско стопанство използва финансиране от ЕЗФРСР за разработване 

на методи за преработка с нулеви отпадъци, които оползотворяват всички вторични 

продукти от грозде по устойчив и напълно кръгов начин. 

 

Hiša vin Kokol (Къщата на виното Кокол) е семейно 

стопанство, ангажирано с екологично чисто 

земеделие, което има за цел да постигне баланс 

между производството на храна и опазването на 

околната среда. 

В стопанството в словенския регион Подравие се 

отглеждат 2,7 ха лозови насаждения по 

екологосъобразен начин, а от гроздето се 

произвежда вино. В съответствие с принципите на 

кръговостта и ефективността на ресурсите 

производителите проучват възможностите за 

преработване на всички „отпадъци“ от 

винопроизводството в нови търговски продукти. 

Финансирането по Мярка 10 – Агроекология и климат 

на Словенската ПРСР дава възможност на 

собствениците да намерят най-добрия начин за 

сушене, почистване и сортиране на гроздови семки, 

които са подходящи за по-нататъшна преработка. 

При пресоването на гроздовите семки се 

произвежда висококачествено масло, което 

благодарение на мощните си антиоксидантни 

свойства може да се използва за човешка 

консумация и в козметиката. Останалите от 

пресоването семки се сушат и след това се 

смилат на брашно, което се използва като 

хранителна добавка или за фураж. Гроздовите 

джибри без семки се използват като естествен 

тор за лозовите насаждения. 

Лозовите насаждения се отглеждат изцяло без 

хербициди и с минимална употреба на инсектициди. 

Всяка година се събират и преработват 

приблизително 1 000 кг гроздови семки, което е 

увеличение от 300 кг през 2017 и 500 кг през 2018 г. 

Гроздовите семки, маслото от гроздови семки и 

брашна се разпродават всяка година като 

осигуряват приблизително 10% от търговския 

оборот. 

Разработено е лого, етикет и други рекламни 

материали, осъществява се маркетинг и реклама 

на новите продукти, създаден е фермерски 

магазин, уебсайт и Facebook страница и е 

разработено следпродажбено обслужване. Това 

увеличава продажбата на новите продукти и 

позиционира Къщата на виното Кокол като 

иновативен и устойчив производител на 

висококачествено вино. 

Преобладаващо положителните отзиви на 

купувачите на новите продукти стимулира по-

нататъшното развитие на дейността, 

включително инвестиции в нов склад, ново 

оборудване и нови обекти за организиране на 

дейности като практически семинари в областта 

на здравето. 
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Стопанството е пример за успешно предприятие, 

което е отворено за сътрудничество с местни и 

регионални винопроизводители. 

Проектът допринася за постигането на целите на 

Европейската селскостопанска политика, по-

специално по отношение на екологосъобразното 

земеделие, кръговата икономика и създаването  

 
на продукти с добавена стойност от „отпадъчни“ 

материали. Той допринася и за устойчивото развитие и 

управление на селските области и природния ландшафт, 

както и за запазване на работните места в селските 

райони, насърчаване на местното производство, 

преработка и търговия, както и за увеличаване на 

приходите на стопанството и стимулиране на местната 

икономика. 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

Hiša vin Kokol 
(Възраждане на лозовите 
насаждения / гроздето) 

Вид на бенефициера Частна компания 

Период 2015-2018 

Финансиране • Общ бюджет: € 6 676 

• Участие на EЗФРСР: € 2 941 

• Национално/регионално участие: € 
735 

• Частно участие: € 3 000 

Мярка по ПРСР M10 – Агроекология и климат 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/hisa-vin-kokol-rebirth-vine- 
grapes_en 

• http://www.hisavinkokol.com 

За контакти hisavin.kokol@gmail.com 

 
 

Финландска тръстика: от 
отпадък до суровина 
Финансиране от ЕЗФСРС дава възможност за зимно косене на тръстика и разработването на 

продукти на основата на тази суровина, смятана по-рано за отпадък. 

 

Въпреки че в някои страни тръстиката се използва за 

направа на покриви и като изолационен материал за 

сгради, във Финландия дълго време се приема като 

проблем с отпадъците и почти изцяло липсват 

предприемачески дейности, свързани с нея. Бързото 

увеличение на тръстиковите площи през последните 

години в резултат на еутрофикацията на езерата и 

заливите (свръхрастеж на водорасли вследствие на 

замърсяване от хранителни вещества) привлече 

вниманието на природозащитни и биоикономически 

организации. 

През 2015 г. фермерът Мати Ярвинен решава да 

използва подпомагане от EЗФРСР, за да изпробва 

зимно косене на тръстика и да намери подходящи 

употреби за този материал. Той ръководи нова група, 

която се превръща в кооперация с десет членове. 

Използвана е подкрепа от Мярка 7 (Основни услуги и 

обновяване на селата) на Финландската ПРСР, за да 

разработят ново оборудване за зимно косене върху 

лед. 

Косенето е тествано с местни предприемачи на 

езерото Urajärvi in Litti (Южна Финландия) върху 

водната площ, управлявана от притежателя на проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
След като бъде прибрана, тръстиката се извозва до 

склад близо до брега. Най-хубавата тръстика се 

подрежда в снопове, за да се използва за покриви, 

градински навеси, постели за прасета и клетки, 

занаятчийски материали е строителни

 
Собствениците осъществяват маркетинг и 
реклама на новите продукти на основата на 
„отпадъци“ от винопроизводството. 
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Проектът повишава осведомеността на 
потенциалните потребители на тръстиката, 
смятана по-рано за отпадък. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hisa-vin-kokol-rebirth-vine-grapes_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hisa-vin-kokol-rebirth-vine-grapes_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hisa-vin-kokol-rebirth-vine-grapes_en
http://www.hisavinkokol.com/
mailto:hisavin.kokol@gmail.com
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продукти. Останалата част се балира или раздробява, 

за да се използва при дрениране или филтриране на 

вода, тъй като е установено, че тръстиката задържа 

твърди частици, фосфор и азот. 

Проектът повишава осведомеността на потенциалните 

потребители на тръстика чрез публикации, 

разяснителни материали, открити семинари и 

експозиция на продуктите в близкия национален парк 

Kettumäki в Кувола, който е посетен от около 30 000 

туристи за една година. 

При първото зимно косене някои от доброволците по 

проекта са лица, търсещи убежище. Проектът помага да 

открият природата и населението на Финландия и 

допринася за социалното им включване в обществото. 

Проектът разкрива положителния ефект от зимното 

косене върху околната среда. Водният поток се 

подобрява, емисиите на метан от гниещата биомаса 

намаляват, а тръстиката се разрежда. Така във водата 

навлиза повече светлина, което е от полза за 

подводните растения и водните насекоми и създава 

повече храна за водните птици. 

След края на проекта членовете на кооперацията, 

учредена по проекта, продължават да развиват 

употребата и търговската реализация на тръстиката. 

Проектът доказва, че подкрепата от ЕС подпомага 

разработването на устойчиви методи за развитие на 

селските райони и създава ползи за околната среда. 

Участието на няколко партньори по проекта го прави 

изключително полезен. Подобрените местообитания на 

птиците и употребата на окосената тръстика за 

задържане на хранителните вещества допринася за 

изпълнение на целите, заложени в стратегията на ЕС 

за биологичното разнообразие за 2030 г. 
 

Наименование на 
проекта 

Järviruoko – Разработване на 
косене и употреба на тръстиката 

Вид на бенефициера Отделен земеделски стопанин 

Период 2015-2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 141 391 

• Участие на EЗФРСР: € 47 365 

• Национално/регионално участие: 
€ 42 854 

• Частно участие: € 28 617 

• Други: € 22 555 

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и 
обновяване на селата 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects
- practice/jarviruoko-developing- 
harvesting-and-use-common- 
reed_en 

• https://www.lyottila.fi/yhdistykset/ 
lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/ 
jarviruo-on-korjuuketjun-ja-hyot/ 

За контакти matti.a.jarvinen@hotmail.com 
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https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/jarviruoko-developing-harvesting-and-use-common-reed_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/jarviruoko-developing-harvesting-and-use-common-reed_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/jarviruoko-developing-harvesting-and-use-common-reed_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/jarviruoko-developing-harvesting-and-use-common-reed_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/jarviruoko-developing-harvesting-and-use-common-reed_en
https://www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-hyot/
https://www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-hyot/
https://www.lyottila.fi/yhdistykset/lyottilan_yhteisen_kalaveden_osa/jarviruo-on-korjuuketjun-ja-hyot/
mailto:matti.a.jarvinen@hotmail.com
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Brickz: естествен подобрител на 
почви от Нидерландия 
Оперативна група по ЕПИ-АГРИ използва остатъци от биомаса за производство на естествен 

тор, който подобрява качеството на почвите. 

 

Наносите, отлагани от реките и потоците, както и 

остатъците от косене в природните зони и край 

пътищата се изхвърлят като потоци отпадъци, 

а природозащитните организации плащат за 

депонирането им. Използването на тази 

биомаса за наторяване на почвата би 

могло да помогне за възстановяване на 

екосистемите и евентуално да спести  
над 30 млн. евро годишно от разходи по 

обезвреждане на национално равнище. 

Въз основа на тези съображения чрез Мярка 

16 – Сътрудничество на Нидерландската ПРСР е 

създадена Оперативна група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ. 

Целта на проекта на ОГ е пускането на пазара на 

иновативния тор Brickz и създаване на нова 

регионална верига от производители и клиенти. 

Brickz е тор под формата на блокове, произведени от 

местни и регионални суровини от биомаса (речни 

наноси, торф и окосена трева, подрязани клони), 

които са естествено богати на органични вещества и 

спорови елементи. Тя се обогатява активно от 

гъбичките в здравата почва, микоризата и нематодите, 

които превръщат Brickz в устойчива алтернатива на 

изкуствените торове. Brickz спомага и за съхранението 

на въглерод в продължение на десетилетия, тъй като 

остатъчният материал се  

използва за засаждане на нови дървета и за стимулиране 

на бъдещото съхранение на въглерод. 

За производството на Brickz се използват дървета, 

изсечени за целите на управлението на ландшафта, 

които се събират безплатно. Благодарение на тази 

система за две години природозащитните организации 

вече са спестили близо 2 млн. евро от разходи за 

депониране. 

Brickz се използва и в разсадници на дървета за 

отглеждане на млади дървета, които от своя страна се  

купуват от природозащитни организации, за да бъдат 

засадени в райони, които се нуждаят от залесяване, като 

се създава затворен цикъл на хранителните вещества. Тъй 

като дърветата, които растат върху Brickz, растат по-бързо 

от другите дървета, за по-кратък период се съхранява 

повече въглерод. 

Brickz съдържа и добавени нематоди, които контролират 

по естествен път вредителите по растенията. Употребата 

на Brickz ще доведе до по-високи добиви за разсадниците, 

отчасти защото по-малко дървета ще умрат вследствие на 

ларвите на майския бръмбар. 

С проекта се доказва, че този естествен тор спомага за 

обръщане на тенденцията на влошаване на качеството на 

почвите в различните селскостопански почви и горите. 

Освен това подобрява способността за задържане на 

вода в почвите и намалява проникването на нитрати и 

употребата на пестициди. 
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Проектът акцентира върху важността на кръговата 

икономика, с взаимни ползи за основните партньори, а 

именно разсадници на дървета и природозащитни 

организации. Проектът допринася за постигането на 

целите на ЕС за подобряване на здравето на почвите и 

биоразнообразието като включените в стратегията на ЕС 

за биологичното разнообразие за 2030 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В момента Brickz се произвежда и продава за 200 €/тон. 

Произвеждат се различни варианти на Brickz, за да 

задоволят разнообразните нужди на селското и горското 

стопанство, като очакванията са за значителен ръст в 

Нидерландия. По проекта се разработва бизнес план и 

се сключват местни и регионални договори за 

производство, продажба и употреба на Brickz. 

Продуктът е получил европейски патент. 

 
 
 
 

Стартъп предизвикателство в 
Национален парк Калкалпен  
Подкрепен от LEADER конкурс в селските райони на Австрия насърчава устойчивото 

предприемачество в национален парк. 

 

Планинските гори между реките Енс и Щайр 

представляват най-голямата свързана горска площ в 

Централна Австрия. В средата е национален парк 

Калкалпен, който е обект на Световното културно 

наследство на ЮНЕСКО – букова гора. Заедно с другите 

съседни защитени зони той се счита за гореща точка на 

биоразнообразието и съществена част от австрийското 

природно наследство. Всяка година паркът се посещава 

от близо 350 000 посетители, които участват в 

развлекателни дейности, както и събития, свързани със 

селското и горското стопанство. 

Регионалният форум Щайр Кирхдорф, Местната група за 

действие (МГД) в рамките на LEADER, национален парк 

Калкалпен и съседният LAG Traunviertler Alpenvorland 

решават да насърчат устойчивото предприемачество в 

парка, като използват финансиране от Мярка 19 – 

LEADER/ВОМР на Австрийската ПРСР. 

Целта на проекта „Vielfalter“ е да се насърчат нови 

форми на екологично устойчиво предприемачество в 

националния парк чрез конкурс за иновативни бизнес 

идеи в областта на туризма, здравето, селското и 

горско стопанство.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Конкурсът е разработен в сътрудничество с местни 

партньори, Търговската палата и асоциацията „Приятели 

на националния парк“. Обявена е покана за иновативни
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Наименование на 
проекта 

Brickz – Естествен подобрител на 
почви 

Вид на бенефициера Оперативна група по ЕПИ-АГРИ 

Период 2018-2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 278 456 

• Участие на EЗФРСР: € 143 728 

• Национално/регионално участие: 
€ 143 728 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/brickz-natural-soil-improver_ 
en 

• www.tripleee.nl/product/brickz/ 

За контакти tom@tripleee.nl 

 

 
Този проект насърчава нови форми на екологично 
устойчиво предприемачество в австрийски 
национален парк. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/brickz-natural-soil-improver_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/brickz-natural-soil-improver_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/brickz-natural-soil-improver_en
http://www.tripleee.nl/product/brickz/
mailto:tom@tripleee.nl
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бизнес идеи в различни категории (идея, стартъп или 

обединение) и са получени 55 заявления. 

Осем победители получават награди за своите 

бизнес идеи - от насърчаване на биоразнообразието 

чрез възстановяване и опазване на алпийските 

ливади до производство на CO2-неутрални дърва за 

огрев; от разработване и производство на устойчиви 

ски и сноубордове до продажба на месо от дивеч 

като луксозна стока. 

Победителите получават специална подкрепа: парична 

награда, наставничество, участие в ускорена програма 

и/или съдействие във връзките с обществеността за 

определен период от време. Това им помага да 

реализират идеите си и да създадат нови устойчиви 

предприятия в съответствие с философията на 

националния парк: положително въздействие върху 

биологичното разнообразие и биоикономиката. 

 
Публичните събития през срока на проекта повишават 

разбирането на обществеността за възобновяемите 

природни ресурси и разбирането за това колко е важно 

опазването на Националния парк чрез 

предприемачество. „Vielfarter“ е пример за това как 

да се насърчават икономически изгодни екосистемни 

услуги, които допринасят за постигането на целите на 

стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 

2030 г. 

Проектът включва сериозна комуникационна работа с 

участието на важни фактори за развитието на 

биоикономиката, включително Управлението на 

националните паркове на Горна Австрия, Търговската 

палата, Фондация Шойх, спонсори от регионалната  

 
икономика, Регионалната администрация на Горна 

Австрия и Център за въздействие - Виена. 

Опитът и извлечените поуки от проекта са анализирани 

и разпространени и вече могат да вдъхновяват други 

региони. 

Проектът въведе оригинален възходящ подход за 

участие на заинтересованите страни, който Фондация 

Шойх възнамерява да възпроизведе в други региони. В 

национален парк Калкалпен форматът трябва да се 

доразработи и приложи отново в рамките на LEADER 

през следващия програмен период, с повишено 

внимание върху земеделието и регионалните храни. 

 
 

Наименование на 
проекта 

Vielfalter (Стартъп предизвикателство 
в национален парк Калкалпен) 

Вид на бенефициера Местни групи за действие 

Период 2019-2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 85 608 

• Участие на EЗФРСР: € 41 092 

• Национално/регионално участие: € 10 
273 

• Частно участие: € 34 243 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/Филфалтер-kalkalpen-
national- park-start-challenge_en 

• http://der-Филфалтер.at 

• www.facebook.com/regio3.at 

За контакти felix.foessleitner@leader-kalkalpen.at 
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https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/vielfalter-kalkalpen-national-park-start-challenge_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/vielfalter-kalkalpen-national-park-start-challenge_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/vielfalter-kalkalpen-national-park-start-challenge_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/vielfalter-kalkalpen-national-park-start-challenge_en
http://der-vielfalter.at/
http://www.facebook.com/regio3.at
mailto:felix.foessleitner@leader-kalkalpen.at


 

 

2. Смекчаване на 
последиците от 
изменението на климата 
Тази категория на RIA 2020 отличава вдъхновяващи проекти и инициативи, 

финансирани от ЕЗФРСР, които са насочени към намаляване на емисиите на 

парникови газове или отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата. 
 

Инициативите за смекчаване на последиците от 

изменението на климата имат за цел да намалят 

последиците тези последици чрез стабилизиране на 

концентрациите на парникови газове (ПГ) в 

атмосферата. Това се постига основно чрез 

намаляване на емисиите и увеличаване на 

поглъщанията чрез поглътители на ПГ. 

Селскостопанският сектор допринася значително за 

световните емисии на различни от CO2 ПГ с прибл. 10% 

от общите емисии на парникови газове в ЕС,(1) макар и 

със значителни разлики между държавите членки. 

Сред основните източници са земеделските площи, 

свързани с минерализацията на азотните торове, и 

животновъдството, свързани най-вече с управлението 

на оборския тор. 

Селското и горското стопанство и селските райони 

обаче също могат да допринесат за смекчаване на 

последиците от изменението на климата чрез практики 

за управление на земята, които намаляват емисиите на 

ПГ, увеличават поглътителите на ПГ и увеличават 

максимално енергийната и ресурсна ефективност. 

Промените в практиките и новите подходи в първичния 

сектор и селските общности като цяло също могат да 

допринесат съществено към усилията за намаляване на 

емисиите. 

В Словения финансирането от ЕЗФРСР помага на 

органичните и биодинамични земеделски 

стопанства да възприемат практики, които 

повишават качеството на почвите, намаляват 

замърсяването и максимално увеличават 

функциите на почвата като въглероден 

поглътител (стр. 13). 

Основните елементи за действия в областта на климата 

в селското стопанство включват повишаване на 

осведомеността и обмена на знания между отделните 

земеделски производители.  

Благодарение на проекта Klimatkollen (стр. 14),  

шведските фермери могат да се възползват от 

специализирани консултации за смекчаване на 

последиците от изменението на климата върху 

фермите.  

Функционалното сътрудничество между всички 

заинтересовани страни в селското стопанство 

(включително фермери, изследователи, консултанти, 

местни власти, създатели на политики, преработвателни 

компании, търговци на дребно и потребители) е от 

съществено значение за стандартните интелигентни 

практики за климата на всички нива. Те в крайна сметка 

могат да окажат положително въздействие върху 

селските райони и обществата като цяло. 

В Австрия проектът FUMObil разработва регионален 

устойчив транспорт и схема за мобилност чрез 

координиран анализ на данни, участие на различни 

заинтересовани лица и иновативни решения за 

подобряване на приобщаването (стр. 16). 

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) 

могат да допринесат за увеличаване на осведомеността 

и на дейностите за изграждане на капацитет в полза на 

цели селски общности. 

Финансираният по LEADER проект ENFOCC изгражда 

капацитета на испанските селски общности за 

преход към произвеждана на местно равнище 

възобновяема енергия (стр. 17). 

Финландските селски общности се обединяват 

благодарение на подкрепата на ЕЗФРСР за 

разработването на подходящи местни иновативни 

действия за смекчаване на изменението на климата 

(стр. 18). 

 
(1) Европейска агенция за околната среда (2020) Годишна 

инвентаризация на емисиите на парникови газове в 
Европейския съюз 1990–2018 г. и доклад за 
инвентаризация 2020 г., 
https://www.eea.europa.eu/publications/ 
european-union-greenhouse-gas-inventory-2020 
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Биодинамично земеделие в Словения 
Органичните и биодинамични ферми в Словения се използват подпомагане от ЕЗФРСР за 
съвместно придобиване на техника за безорно земеделие и възприемане на земеделски 

практики, стимулиращи оптималното качество на почвите. 

 

Биодинамичните агротехнически методи(2) увеличават 

дела на органичните вещества в почвата и подобряват  

способността ѝ да бъде поглътител за 

въглерод. Тези методи включват 

сеитбооборот, наторяване с  
биодинамичен компост от оборски тор и 

засяване на смесени култури, както и 

безорно земеделие. 

Биодинамичната ферма Černelič има за 

цел да бъде пример за биодинамично и 

органично земеделие. Собственикът ѝ, 

 бившият председател на Дружеството на 

биоземеделците от регионите Доленишка, 

Посавие и Бела Крайна 
(Централно-източна Словения) и е директор на 

биодинамичното сдружение Ajda Posavje от 2015 г. Чрез  

практически семинари, конференции, лекции, 

посещения в училища и участие в панаири в региона и 

извън него, фермата вдъхновява все повече словенски 

фермери да възприемат методите на органичното и 

биодинамичното земеделие. 

През 2015 г. ферма Černelič, заедно с други три 

стопанства, практикуващи безорно земеделие, решават 

да се възползват от Мярка 4.1 – Подпомагане за  

инвестиции в земеделски стопанства на Словенската 

ПРСР за съфинансиране на покупката на земеделска 

техника, включително ротационни брани, култиватор, 

дробилка и други машини за безорни системи. Тяхната 

цел е да модернизират производствените си системи и 

да продължат да произвеждат качествени храни с 

възможно най-малко въздействие върху околната среда. 

Безорното земеделие е техника, която има значителни 

предимства пред оранта. Чрез него се постига 

аерирана почва с по-висока микробна маса, по-добра 

способност за проникване и задържане на вода, която 

може да абсорбира повече азот от въздуха. 

Наред с подходящия сеитбооборот и смесеното 

растениевъдство то стимулира добрия хумус и намалява 

плевелите, безорното земеделие повишава капацитета за 

поглъщане на въглерод на почвата и е от жизнено важно 

значение за потенциала на земеделието за смекчаване 

на последиците от изменението на климата. Освен това е 

доказано, че безорното земеделие допринася за 

възстановяване на увредени зони, включително такива 

на закрити промишлени предприятия. 

Благодарение на новите машини фермите 

специализирали и модернизирали земеделското си 

производство, като са повишили

 
 

(2) Биодинамиката е цялостен, екологичен и етичен подход към земеделието, градинарството, храната и храненето . 
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качеството и производителността и са подобрили 

условията на труд в стопанствата. 

Проектът демонстрира важни резултати по отношение на 

смекчаването на последиците от изменението на 

климата. Чрез него намаляват емисиите на ПГ, ерозията 

на почвите и оттичането на хранителни вещества 

вследствие обработката. Потреблението на гориво също 

намалява значително: средната годишна консумация на 

гориво от фермата е 55 л/ха спрямо близо 200 л/ха в 

стопанство, която прилага конвенционална оран. 

Сътрудничеството, обменът информация и знания чрез 

конференции и практически семинари 

 
помага на редица местни производители да преминат 

към органични и биодинамични методи на земеделие. 

Ajda Posavje вече споделя своя практически опит за 

тези земеделски техники и ползите за околната среда 

в цяла Словения. 

Положителният подход на фермата към климатичните 

промени е забелязан и от Словенската фондация за 

устойчиво развитие Umanotera. Преди две години в 

проект, осъществяван в сътрудничество с Европейската 

комисия, Европейският парламент и словенското 

правителство, фермата Černelič беше представена като 

един от 20-те най-добри примери за най-добра практика 

в Словения за намаляване на емисиите на въглероден 

диоксид. 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

Биодинамична ферма Černelič  

Вид на 
бенефициера 

Земеделски холдинг 

Период 2015-2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 28 947 

• Участие на EЗФРСР: € 23 158 

• Национално/регионално участие: € 5 
789 

Мярка по ПРСР M4 – Инвестиции в материални активи 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/cernelic-biodynamic-farm-0_en 

• https://biodinamicnakmetija-cernelic.si/ 

За контакти ekocernelic@gmail.com 

 

Специализирани консултации спомагат 
за намаляване на емисиите от фермите в 
Швеция 
Финансиран от ЕЗФРСР проект предлага на фермерите специализирани консултации за 

действия за смекчаване на изменението на климата, което им позволява ефективно да намалят 

парниковите емисии от техните дейности. 

 

Greppa Näringen („Вземете хранителните вещества“) е  

смесено предприятие, което включва Съвета по 

земеделие на Швеция, различни областни управления в 

Швеция и различни земеделски компании. Проектът 

свързва над 10 000 членове – земеделски стопани, 

консултанти, предприятия и държавни представители – 

с общата цел за намаляване на емисиите на парникови 

газове (ПГ) и въздействието на селското стопанство 

върху околната среда. 

От стартирането на Greppa Näringen през 2001 г. в 

цяла Швеция са осъществени близо 50 000 посещения 

по консултиране. 

През 2010 г. под ръководството на Съвета по 

земеделие на Швеция Greppa Näringen стартира нов 

модул за консултантски услуги за климатичните  

промени, Klimatkollen, благодарение на подпомагането 

по Мярка 2 – Консултантски услуги на Шведската ПРСР. 

Klimatkollen предлага обучение за консултанти за 

различните начини, по които земеделските производители 

могат да намалят емисиите, свързани с тяхната 

земеделска продукция и използваните изчислителни 

методи. След обучението и изпитите консултантите 

обикалят отделните земеделски стопанства по заявка 

(безплатно за земеделските производители), за да 

обсъдят възможностите за действие, които биха 

допринесли за намаляването на тези емисии. 

Първото посещение позволява на консултанта да прецени 

състоянието на отделното стопанство. За период от три 

години се извършват между четири и шест последващи 

посещения, а с последното посещение се слага край на 

консултациите. 

 
Сътрудничеството, свързването в мрежа и 
обменът на знания в основата на този проект. 
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https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/cernelic-biodynamic-farm-0_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/cernelic-biodynamic-farm-0_en
mailto:ekocernelic@gmail.com
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Чрез многократни посещения консултантът повишава 

знанията на земеделския стопанин за проблемите с 

климата, свързани с основното производство на 

стопанството, и определя емисиите на ПГ по 

производствената верига. Освен това консултантът 

изчислява емисиите от стопанството и предлага мерки 

за намаляването им и за повишаване на ресурсната 

ефективност в краткосрочен и дългосрочен план. 

Обичайните подходи включват осигуряване на добро 

здраве и плодовитост на животните, ефективно 

използване на фуража и намаляване на употребата на 

соеви и палмови продукти (които допринасят за 

емисиите на ПГ в други страни), ефективно използване 

на азотни торове и въвеждане на добре функциониращ 

сеитбооборот. 

Посещенията осигуряват текуща подкрепа, в случай 

че дейностите трябва да се адаптират или ако не са 

изпълнявани ефективно. Връзката, която се 

изгражда между земеделския стопанин и консултанта 

позволява постепенна промяна на осведомеността и 

разбирането на стопанина и увеличава вероятността 

за намиране на решения за всяко отделно земеделско 

стопанство. 

Между 2014 и 2020 г. консултантите на Klimatkollen са 

осъществили над 850 частни посещения на земеделски 

стопанства в цяла Швеция, като са насърчили 

приемането на специално разработени стратегии за 

смекчаване на измененията на климата. 

Проектът преодолява пропастта между това да се каже 

на фермерите, че трябва да намалят емисиите и 

реалното получаване на знания и умения за това какви 

действия биха 

им помогнали да постигнат тази цел. Съобразяването 

на препоръките с всяко отделно стопанство увеличава 

вероятността да бъдат предприети действия, особено 

ако повишената ефективност води до взаимноизгодна 

ситуация на намаляване на емисиите и икономически 

ползи. 

Освен приоритетите в областта на околната среда и 

климата, друга основна цел на Общата 

селскостопанска политика (ОСП) е да се повиши 

конкурентоспособността на европейските земеделски 

стопанства. Greppa Näringen и Klimatkollen също 

допринасят за постигането на тази цел чрез 

многобройните действия, популяризирани и 

предприети от земеделските стопанства в Швеция за 

ефективно управление на ресурсите и земеделските 

практики. 
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Наименование на 
проекта 

Klimatkollen i Greppa Näringen 

Вид на 
бенефициера 

Обществена институция 

Период 2014-2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 244 623 

• Участие на EЗФРСР: € 119 376 

• Национално/регионално участие: € 125 
247 

Мярка по ПРСР M02 – Консултантски услуги 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/klimatkollen-i-greppa- 
naringen-sweden-offers-farmers-free- 
tailored-advice-climate_en 

• http://www.greppa.nu 

За контакти Lis.Eriksson@jordbruksverket.se 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/klimatkollen-i-greppa-naringen-sweden-offers-farmers-free-tailored-advice-climate_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/klimatkollen-i-greppa-naringen-sweden-offers-farmers-free-tailored-advice-climate_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/klimatkollen-i-greppa-naringen-sweden-offers-farmers-free-tailored-advice-climate_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/klimatkollen-i-greppa-naringen-sweden-offers-farmers-free-tailored-advice-climate_en
http://www.greppa.nu/
mailto:Lis.Eriksson@jordbruksverket.se
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Скок в бъдещето на мобилността в 
селските райони 
Методът LEADER помогна на регион в Австрия да разработи ясна визия за интегрирана, 

приобщаваща и екологосъобразна система за мобилност за бъдещето. 

 

Областта около езерата Фушлзее и Мондзее близо до 

Залцбург (Северозападна Австрия) е известна като  

региона „ФУМО“ и има около 40 000 жители. 

 Преди стартирането на проекта общественият  

транспорт е неефективен: достъпът с 

обществен транспорт до работа, училище и 

местата за развлечение е затруднен 

 заради редките автобусни спирки и 

продължителното чакане. Поради това 

нараства използването на лични  

автомобили, което води до увеличаване на 

емисиите от транспорт и до неустойчива, 

неприобщаваща система на мобилност. 

За справяне с тези проблеми Местната група за 

действие по LEADER-Регион Фушлзее Мондзееланд 

(ФУМО) между 2016 и 2017 г. работи с местните 

общности за изготвяне на общ план за устойчива 

система за мобилност, която да предложи ефективни, 

устойчиви и леснодостъпни възможности за 

транспорт. 

Комуникациите и сътрудничеството, характерни за 

метода LEADER, правят възможно намирането на 

интегрирани решения за предизвикателствата на  

местната мобилност чрез активното участие на 

местните общности и заинтересовани страни от 

различни сектори като туризъм, образование, частен 

бизнес, местно самоуправление, селско стопанство и 

култура. За срока на проекта са организирани близо 20 

работни сесии, 60 презентации и множество работни 

групи, за максимално участие на различни 

заинтересовани страни. 

Въз основа на географски данни, проучвания сред 

жителите и оценка на нуждите проектът „FUMObil“ 

създава специфичен за региона устойчив транспортен 

план. Особено внимание е обърнато на потребностите 

на уязвимите групи от населението с ограничения на 

мобилност. 

Положени са значителни усилия за медийно покритие 

и провеждане на рекламна кампания. Последвалият 

регионален генерален план предлага ясна визия за 

атрактивна, интегрирана и екологосъобразна система 

за мобилност за бъдещето. Освен това на всички 17 

общини във FUMO е предоставено проучване за 

устойчива мобилност, адаптирано към техните 

условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Австрийска Местна група за действие работи с местните общности за разработване на генерален план 
за интегрирана, приобщаваща и екологосъобразна система за мобилност.  

©
 F

U
M

O
b
il
 

o
 



Climate mitigation 

17 

 

 

 

 
За да започне прилагането на плановете за мобилност в 

региона ФУМО са разработени няколко проекта, 

включително тестването на Digibus – първият австрийски 

минибус без водач; създадена е пилотна автобусна 

спирка с по-атрактивен и достъпен дизайн; местни 

схеми за съвместно ползване на автомобили за 

улесняване на мобилността на възрастното население  и 

мероприятия за насърчаване на колоезденето. 

Скоро ще бъдат тествани системи за електромобили, 

скутери и велосипеди. Местните училища ще 

изпълняват едногодишни проекти с акцент върху 

мобилността. Осъществява се и нов проект по LEADER за 

младежите и мобилността. 

Следвайки опита на „FUMObil“, МГД в рамките на 

LEADER - Регион Фушлзее Мондзее се присъедини към 

проекта „Shareplace“ по програма INTERREG, чиято цел 

е разработване и внедряване на интуитивна и лесна за 

използване платформа за комуникации, която 

прегрупира данните за регионалния туризъм и 

мобилността. 

Подпомагането по LEADER дава възможност за 

задълбочено разбиране на системата за мобилност на 

региона и въпросите, които трябва да бъдат 

разработени, чрез всеобхватен колективен подход към 

 
събирането на данни, анализ и планиране на намаляване 

на емисиите. То поставя основата за стратегически 

напредък на региона с изследователски проекти, които 

допринасят за развитието на визията за устойчива 

мобилност и при достъпа до допълнително 

финансиране, включително от Interreg. 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

FUMObil – регионален общ план за 
бъдещата мобилност 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие 

Период 2016-2017 

Финансиране • Общ бюджет: € 196 139 

• Участие на EЗФРСР: € 76 560 

• Национално/регионално участие: € 95 663 

• Частно участие: € 23 916 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/fumobil-regional-masterplan- 
future-mobility_en 

• http://www.regionfumo.at/fumobil/ 

За контакти office@regionfumo.at 

ENFOCC – Енергия, гори и 
изменение на климата 
Проект по LEADER в Испания насърчава обмена на знания, изграждането на капацитет и 
обучението за устойчиво управление на горите и енергиен преход за създаване на 

възможности за производство на енергия от местни възобновяеми източници. 

 

Трансферът на знания и изграждането на капацитет са  

от основно значение за подобряването на капацитета на  

селските общности за приспособяване към 

климатичните промени и смекчаване на последствията. 

На базата на този принцип и с убеждение за важността 

на повишаването на устойчивостта на селските райони 

на Каталония Местната група за действие (МГД) в 

рамките на LEADER Ripollès Ges Bisaura стартира проекта 

по LEADER „ENFOCC“ – Енергия, гори и изменение на 

климата. 

Целта на проекта е да насърчава енергийната 

ефективност и производството на възобновяема енергия 

от местни източници и суровини; да повиши 

информираността сред жителите относно 

необходимостта от адаптиране към климатичните 

промени и смекчаване на последствията; и да насърчи 

устойчивото управление на горите. 

Чрез ENFOCC са разработени редица практически 

инструменти, дейности за изграждане на капацитет и 

повишаване на осведомеността за справяне с 

енергийното счетоводство, енергиен преход, 

управление на горите и екологичен отпечатък на 

региона. Дейностите са насочени към цялата верига на 

доставки, включително ръководители на горски 

стопанства, техници-лесовъди, енергопроизводители и 

широката общественост като потребители на енергия. 

 

 

 
Практическите инструменти, разработени от 

ENFOCC, включват безплатен онлайн инструмент за 
управление на енергията (ENEGEST), който  

улеснява енергийното счетоводство на гражданите и 

компаниите и насърчава финансовите икономии, както 

и методология за извършване на доклади за енергийния 

преход за общини и провинции. 
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Проектът поощрява по-широко използване на котли на 

биомаса и местни източници на биомаса, включително 

чрез обучение за ръководители на горски стопанства и 

техници-лесовъди, публикации и проучвания за  

възможността за създаване на горски пасища в 

различни местни земеделски стопанства. 

Благодарение на дейностите по проекта, до 2019 г. са 

изградени 75 котли на биомаса, с което са спестени 15 

454 тона емисии на CO2 и 125 580 € разходи за 

производство на електроенергия. 

ENFOCC разработва методология за изчисляване на 

въглеродния отпечатък на местното агро-

хранително производство и на процесите от 

местните заинтересовани лица (напр. МГД). 

Произведени са комуникационни материали за 

повишаване на обществената осведоменост относно 

енергийния преход. На местните общини е 

представено „Проучване за планиране на мобилност за 

електрически автомобили“. 

Дейностите за повишаване на осведомеността, 

насърчавани от проекта, допринасят за повишаване на 

ангажимента на селските райони към смекчаване на 

последиците и адаптиране към изменението на 

климата. През 2016-2017 г. към ENFOCC се 

присъединяват още общини и е създаден нов 

независим орган, Агенцията по енергетика Ripollès. 

Проектът продължава да се развива и адаптира към 

промените в областта на енергийната ефективност, 

смекчаването и предотвратяването на измененията на 

климата. 

ENFOCC вече включва всички 11 каталонски МГД, 

както и МГД от други региони в Испания и 

Франция. Организирани са конкретни дейности с 

Каталонския енергиен институт, Службата по 

изменение на климата, Клъстера за биомаса и 

Федерацията на сдруженията за управление на 

горските стопанства и др. 

 
Чрез ENFOCC се повишава съзнанието на дружествата, 

хората и общините в селските райони, че промяната е 

необходима и възможна чрез индивидуални колективни 

действия. Чрез трансфер на знания около понятията за 

енергия, горско стопанство и климат проектът е 

допринесъл за устойчиво управление на горите и 

подобрява капацитета на местните участници за 

смекчаване на изменението на климата и адаптиране 

към него. 

Като обединява различни участници и се възползва от 

техните силни страни и експертен опит, ENFOCC е 

насърчава интегриран подход към енергийната 

ефективност, икономиите и възможностите на 

производството и използването на енергия от 

възобновяеми източници. Разработените чрез проекта 

инструменти са приложими в други области и могат да 

бъдат адаптирани към различни случаи и местни 

ресурси. 

Финландски села, които поглъщат и 
съхраняват въглерод 
Благодарение на финансирането от ЕЗФРСР повече от 30 села в селските райони на Финландия 

планират и осъществяват собствени действия по климата, като обединяват опита и традициите си. 

 

Изменението на климата е световен проблем и трябва да 

се предприемат всички възможни действия за 

забавянето му. Когато се разглеждат цялостно, 

ежедневните дейности оказват огромно потенциално 

въздействие и е налице необходимост от целенасочени 

мерки за насърчаване и подкрепа на усилията в 

селските райони. 

Провинциалната селска асоциация Pirkan Kylät ry решава 

да кандидатства за финансиране по Мярка 7 – Основни 

услуги и обновяване на селата на Финландската ПРСР за 

създаването на проекта „Hiiltä sitovat kylät“ („Села, 

които поглъщат въглерод“). Целта е да се стимулират 

селата в област Пирканмаа (Южна Финландия) да 

открият, разработят и реализират различни стратегии и 

действия за борба с изменението на климата. 

Проектът е предназначен за всички села в областта с 

интерес към действията по климата. Започва с 30 села, 

като впоследствие се присъединяват още пет. 

Всяко село организира обществени мероприятия, свързани с 

климата, на които общността обсъжда въпросите на климата, 

възможностите за съхранение на въглерод в района и 

евентуалното участие в биоикономиката. Всяка общност 

определя една-две конкретни експериментални дейности, 

които да тества в селото и си поставя собствени цели. 

Осъществените дейности по улавяне и съхраняване на 

въглерод включват употреба на дървен материал за 

строителство и производство на биовъглища (произведени 

от растителна маса и съхранявани в почвата като средство 

Project Name ENFOCC (Енергия, гори и 
изменение на климата) 

Type of beneficiary Местна група за действие 

Period 2012-2021 

Funding • Общ бюджет: € 276 615 

• Участие на ЕЗФРСР: € 118 944 

• Национално/регионално участие: € 157 
671 

RDP Measure M19 – LEADER/ВОМР 

Further info • https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/enfocc-energy-forest-and- 
climate-change_en 

• http://www.ripollesgesbisaura.org/ 
qui-gestiona/1910-2/energia-forest-i- 
canvi-climatic-enfocc/?lang=en 

Contact angels@ripollesgesbisaura.org 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/enfocc-energy-forest-and-climate-change_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/enfocc-energy-forest-and-climate-change_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/enfocc-energy-forest-and-climate-change_en
http://www.ripollesgesbisaura.org/
mailto:angels@ripollesgesbisaura.org
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за подобряване на почвата и отстраняване на 

въглеродния диоксид от атмосферата). Много села 

организират мероприятия на екологични теми, а някои 

участват в създаването на местни продоволствени 

системи и обществени градини, други развиват 

управление на рециклирането, компостирането и 

отпадъците и организират споделени пътувания. Някои 

дейности са основани на местните традиции и всички 

от тях насърчават общностния дух. 

До края на проекта се очаква да бъдат разработени до 

70 дейности с вероятност развитието да продължи и 

след това, с което селата ще могат да осъществят 

преход към изцяло възобновяеми източници и ниски 

въглеродни емисии. Всички действия ще бъдат 

оценени и ще се разработят инструменти за 

насърчаване и подпомагане на социални иновации с 

ниски въглеродни емисии и ресурсна ефективност, 

които могат да бъдат прилагани в други селски 

райони. 

Проектът установява сътрудничество с няколко местни 

партньори, включително членовете на Финландската 

мрежа на въглеродно неутралните общини (HINKU). 

Дейността по смекчаване на изменението на климата 

чрез ръководен от общността подход на местно ниво 

дава нови перспективи за развитието и обновяването 

на селата. Обединяването на хората в подкрепа на 

действията по климата, които предлагат  

възможности в областта на биоикономиката и 

кръговата икономика насърчава силното чувство за 

общност и създава социален капитал, като 

същевременно увеличава привлекателността на селата. 

Процесът на сътрудничество, възприет в този проект, 

е основата, върху която общностите определят 

успешните за тях стратегии, което допринася за 

създаването и придобиването на идеи за 

осъществяване на решенията. 
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Наименование на 
проекта 

Hiiltä sitovat kylät – Села, които 
поглъщат и съхраняват въглерод 

Вид на 
бенефициера 

Местно сдружение 

Период 2019-2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 166 278 

• Участие на ЕЗФРСР: € 69 837 

• Национално/регионално участие: € 96 
441 

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и обновяване 
на селата 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/finnish-villages-sequestering- 
and-storing-carbon-hiilta-sitovat- 
kylat_en 

• http://www.pirkankylat.fi 

За контакти Heidi.hallongren@pirkankylat.fi 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/finnish-villages-sequestering-and-storing-carbon-hiilta-sitovat-kylat_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/finnish-villages-sequestering-and-storing-carbon-hiilta-sitovat-kylat_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/finnish-villages-sequestering-and-storing-carbon-hiilta-sitovat-kylat_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/finnish-villages-sequestering-and-storing-carbon-hiilta-sitovat-kylat_en
http://www.pirkankylat.fi/
mailto:Heidi.hallongren@pirkankylat.fi


 

 

3. Адаптиране към 
изменението на климата 
Тази категория на RIA 2020 отличава финансирани от ЕЗФРСР проекти и 

действия за повишаване на устойчивостта на селскостопанската и горската 

промишленост на Европа към  неблагоприятните последици от 

изменението на климата. 
 

Повишаването на температурите на въздуха, 

промените в моделите на валежите, по-честото 

настъпване на „екстремни“ климатични явления и 

повишаването на морското равнище оказват влияние 

върху добивите и продуктивността на стопанските 

животни, наличието на вода за напояване и 

промените в екосистемите. 

Селските общности и земеделието са особено уязвими 

към неблагоприятните последици от изменението на 

климата. Действията, насочени към намаляване на 

емисиите на ПГ (като представените на стр. 12 – 

категория „Смекчаване на последиците от 

изменението на климата“) често могат да се прилагат 

съвместно или с подкрепа на действия, насочени към 

повишаване на устойчивостта на селското стопанство 

към последиците от измененията на климата. 

Чрез практиките за адаптиране към промените в 

климата могат да се предвидят неблагоприятните 

последици от изменението на климата и да се 

предприемат подходящи мерки за предотвратяване 

или свеждане до минимум на вредите, които те могат 

да причинят, или за възползване от евентуалните 

възможности. 

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) 

помагат на селското и горското стопанство да 

разработят и споделят нови подходи, практики и 

знания за по-добро справяне с последиците от 

изменението на климата. 

Чешката Ekofarma Petra Marada е 

агро-екологично предприятие, чиято дейност е 

съсредоточена върху адаптирането към 

изменението на климата и насърчаване на по-

широкото възприемане на подобни практики в 

цялата земеделска общност (стр. 21). 

Във Финландия проектът OSMO насърчава 

съвместното обучение и инструменти за 

повишаване на разбирането от страна на 

земеделските стопани на проблемите, свързани 

с климата, насърчаване на прилагането на 

алтернативни стратегии за управление на 

почвите (стр. 22). 

Благодарение на подпомагането по ПРСР 

приспособяването към изменението на климата може 

да става успоредно със защитата на биоразнообразието 

и околната среда. 

Земеделски стопани, изследователи и други 

заинтересовани страни в Испания работят 

съвместно за създаване на мултифункционални 

живи плетове, които осигуряват ползи за 

околната среда и допринасят за смекчаване на 

последиците от изменението на климата и 

приспособяване към тях (стр. 24). 

В район за производство на вино в Италия 

проектът BIOCONVITO (стр. 25) въвежда и 

тества биологични техники за контрол на 

вредителите, чиито популации са се 

увеличили вследствие на изменението на 

климата. 

След като проект или инициатива за приспособяване 

към изменението на климата се окаже успешен, ПРСР 

може да насърчи разпространението на резултатите, 

възпроизвеждането и прехвърляне му в други държави 

или региони. По този начин разработените на местно 

равнище решения могат да допринесат за справяне с  

глобалните предизвикателства. 

Мрежата за обмен на знания ECOPIONET 

насърчава сътрудничеството на много 

участници и споделяне на информация и 

практика в биологичното земеделие в Испания 

(стр. 26). 
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Чешка екологична ферма се адаптира 
към изменението на климата 
Чешка екоферма използва финансиране от ЕЗФРСР за прилагане на устойчиви практики  

за защита на почвата, водата, ландшафта и биоразнообразието и насърчаване на подобни 

практики сред селскостопанските производители. 

 

Петр Марада създава своята екологична ферма в 

околностите на село Шардице в Южна Моравия  
(Чехия) с подпомагане в рамките на ПРСР 

(програмен период 2007-2013 г.). Годините 

интензивно земеделие изтощили почвата, а  
интензивните валежи в резултат на 

изменението на климата засилил тези 

отрицателни последици. 

Запознат с предизвикателствата и много 
чувствителен към проблемите на  

устойчивото земеделие, през 2015 г. г-н 

Марада кандидатства за финансиране по Мярка 10 

– Агроекология и климат на настоящата Чешка  
ПРСР (2014-2020 г.) за прилагане на агроекологични и 

други мерки за приспособяване. Целта му е да се спре 

намаляването на биологичното разнообразие, да се 

сведат до минимум рисковете от ерозия на почвите и да 

се подобри капацитета на почвата за задържане на вода. 

Една от мерките, приложени в екологичната ферма, е 

създаването на биопояси върху шест хектара 

обработваема земя. Биопоясите (ивици земя за защита 

на птиците, обитаващи обработваеми земи и диви 

животни) повишават плодородността и качеството на 

почвата, намаляват рисковете от ерозия, укрепват 

биологичното разнообразие и повишават 

привлекателността на селскостопанските ландшафти. 

Засаждането на трева по обработваемите площи и 

концентрираните буферни зони също допринасят за  

плодородността на почвите, като намаляват ерозията и 

увеличават биоразнообразието. Залесени са шест 

хектара трудна за управление земеделска земя, което 

води до повишено поглъщане на въглерод и до 

предотвратяване на ерозията. Върху 3 ха по-рано 

обработваема земя са изградени влажни зони и езерата, 

които повишават капацитета за задържане на водата в 

ландшафта, и са създадени 28 ха екстензивно 

отглеждани овошки. 

Приложени са конкретни мерки за осигуряване на 

подходящи местообитания за блатните птици и птиците в 

земеделските земи и за осигуряване на пространство за 

опрашителите и животните, които се хранят с 

вредители.  Възстановени са популациите на яребицата, 

фазана и заека – индикаторни видове за здравето на 

ландшафта. 

Наблюдението на ключови екологични показатели 

позволява на земеделския стопанин да прецизира 

дейностите при необходимост. 
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Екологичната ферма използва и финансиране по Мярка 
11  от ПРСР – Биологично земеделие – за биологично 
обработване на всички площи само чрез биологични 
методи за интегриран контрол на вредителите и 
растителна защита. 

Със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 

на Европейската комисия 2014-2020 (1) са финансирани 

други агроекологични мерки в земите на г-н Марада: 

водни площи, езерца, биопояси, засаждане на  

регионални сортове плодни дръвчета и „зелена“ 

инфраструктура. 

Приложени заедно, мерките осигуряват по-добро 

приспособяване към изменението на климата в целия 

ландшафт на стопанството. Подобренията в качеството 

на почвата, като повишено съдържание на органични 

вещества и подобрена структура, позволяват адаптиране 

към интензивните валежи и  засушаването, произтичащи 

от изменението на климата. 

Дейностите по обучение и информиране, както и 

консултантските услуги, са важна част от дейностите на 

екологичната ферма. Като привлича допълнителни 

източници на финансиране, г-н Марада изгражда 

мултифункционален център за наблюдение за 

управление в селското стопанство и свързано обучение, 

както и място за практически семинари и обучение, 

което включва голям наблюдателен кошер. Чешкото 

Министерство на земеделието присъди на екологичната 

ферма статут на „демонстрационна ферма“.  

Екологичната ферма е в сътрудничество със 

собственици и арендатори на земя, земеделски стопани, 

лесничеи, държавни и местни органи, както и с Местни 

групи за действие в рамките на LEADER(национални и 

международни), както и изследователски центрове, 

университети и НПО. 

 
Стотици хора, включително нови участници в 

земеделския сектор, са присъствали на посещения, 

събития и курсове за обучение в екологичната ферма по 

различни мерки за агроекология и климат. 

Тези събития набират популярност в региона, което улеснява 

промяната в системите за земеделие. 

Фермата допринася както за постигане на целите на Общата 

селскостопанска политика на ЕС (ОСП) и целите на 

национално равнище за опазване на околната среда 

(Политиката на Чехия за опазване на природата и 

ландшафта). Тя също така способства за адаптиране към 

изменението на климата и смекчаване на последиците от 

него чрез система за земеделие, която свежда до минимум 

отрицателното екологично въздействие, докато продължава 

да произвежда храни и да управлява ландшафта. 

 
 

Наименование на 
проекта 

Ekofarma Petra Marada 

Вид на 
бенефициера 

Отделен земеделски стопанин 

Период 2015-2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 56 311 

• Участие на ЕЗФРСР: € 31 100 

• Национално/регионално участие: € 
10 300 

• Частно участие: € 11 811 

Мярка по ПРСР M10 – Агроекология-климат 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/agri-environment-business- 
focused-adaptation-climate-change- 
ekofarma-petra-marada_en 

• http://www.proprirodu.cz 

За контакти p.marada@quick.cz 

 

(1) https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/ 

Подобряване на управлението на 
почвите в селските райони на Финландия 
Оперативна група по ЕПИ-АГРИ във Финландия спомага за повишаване на ресурсната 

ефективност в земеделските стопанства и за запознаване на фермерите с най-актуалните 

знания за управлението на здравето на почвите. 

 

Два от най-важните селскостопански ресурси са опитът и 

знанията на земеделските стопани и пригодността на 

почвата за отглеждане на растения. С откриването и 

решаването на проблемите с почвата се осигуряват 

възможности за повишаване на производителността в 

селското стопанство, като същевременно се намалява 

въздействието на неблагоприятни климатични условия. 

Здравето на почвата може да бъде подобрено чрез 

установяване на факторите за всяка площ, които 

намаляват добива, като се определят причините за тях и 

се планират ефективни начини за тяхното преодоляване. 

Освен това управлението на почвите се нуждае от 

инструменти и методи, които са адаптирани към местните 

условия. 

Въз основа на тези съображения е използвано финансиране 

по Мярка 16 – Сътрудничество на Финландската ПРСР  

за създаване на Оперативна група по ЕПИ-АГРИ - OSMO. 

Нейната основна цел е повишаване на ресурсната 

ефективност в селското стопанство чрез цялостно 

управление на почвите и техния потенциал за растеж. 

OSMO включва заинтересовани страни от четири региона с 

различни селскостопански почви: Южна Остроботния, област 

Сатакунта, Югозападна Финландия и област Уусимаа. Екипът 

по проекта се състои от експерти по земеделие, 

растениевъдство, управление на почви, обучение на 

фермери и консултантски услуги в селските райони. 

Всеки от осемте земеделски стопани, участващи в проекта, 

провел три експеримента за три години – веднъж в периода 

на растеж – на площи с ниска производителност. Чрез 

експериментите се откриват конкретни проблеми,

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environment-business-focused-adaptation-climate-change-ekofarma-petra-marada_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environment-business-focused-adaptation-climate-change-ekofarma-petra-marada_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environment-business-focused-adaptation-climate-change-ekofarma-petra-marada_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environment-business-focused-adaptation-climate-change-ekofarma-petra-marada_en
http://www.proprirodu.cz/%22/
mailto:p.marada@quick.cz
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/
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които влияят на здравето на почвите и намаляват добивите, 

като недобро отводняване, уплътняване в повърхностния и 

долния слой на почвата, недостиг на хранителни вещества 

(особено микроелементи), слаба биологична активност и 

недостатъчно органични вещества в почвата. Земеделските 

стопани използват разработените с проекта данни и 

инструменти за ефективно решаване на тези проблеми. 

Пет регионални проучвателни групи събират други 

земеделски стопани, желаещи да научат повече за 

управлението на здравето на почвите. Приложено е 

смесено обучение, което съчетава електронен и 

присъствен формат за партньорско обучение. 

Изследователите и земеделските стопани разработват 

практически инструменти и учебни материали за 

планиране, прилагане и оценка на управлението на 

здравето на почвите, които се публикуват сега. По проекта 

са изготвени 11 доклада от изследвания, осем инструмента 

за планиране, 30 брошури и няколко презентации. 

Информация за здравето на почвите и методите за 

устойчиво управление се разпространява на 

комуникационни форуми, селскостопански панаири и 

семинари, както и в професионални списания и 

уебсайтове. Освен това консултантите, участващи в 

проекта като партньори или участници в събития, 

предават информацията на други земеделски стопани, с 

които работят. 

Проектът разчита на доброто сътрудничество между 26 

местни, регионални и национални проекти и участници. 

Около 1 500 участници вземат активно участие в 

различните образователни събития и проучвателни 

групи, организирани по проекта. 

 

(2) https://carbonaction.org/soiladvice-project/ 

 
Участниците придобиват значителни знания и умения и 

внесоха значителни подобрения в здравето на почвите 

на ниво земеделско стопанство. 

Резултатите от проекта са приложими и могат да се 

използват от всички земеделски стопани, консултанти, 

обучители и изследователи за подобряване на 

управлението на почвите. Те могат да се прехвърлят 

лесно и имат възможност да оказват по-широко 

въздействие, като помагат на земеделските стопани и 

производители да смекчават въздействието на 

изменението на климата. Например 30 консултанта по 

проекта MAANEUVO („Съвети за почвата“)(2) са обучени за 

ефективно използване на методите и инструментите, 

разработени от проекта OSMO. 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

OSMO – Обмен на опит и знания и 
инструменти за ресурсно ефективно 
управление на селскостопанските 
почви 

Вид на 
бенефициера 

Оперативна група по ЕПИ-АГРИ  

Период 2015 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 700 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 235 200 

• Национално/регионално участие: € 324 
800 

• Частно участие: € 140 000 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/osmo-sharing-know-how-and- 
tools-resource-efficient-agricultural- 
soil-management_en 

• https://maan-kasvukunto.fi 

За контакти jukka.rajala@helsinki.fi 
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https://carbonaction.org/soiladvice-project/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/osmo-sharing-know-how-and-tools-resource-efficient-agricultural-soil-management_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/osmo-sharing-know-how-and-tools-resource-efficient-agricultural-soil-management_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/osmo-sharing-know-how-and-tools-resource-efficient-agricultural-soil-management_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/osmo-sharing-know-how-and-tools-resource-efficient-agricultural-soil-management_en
https://maan-kasvukunto.fi/%22/
mailto:jukka.rajala@helsinki.fi
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Живи плетове за приспособяване на 
испанското земеделие към 
изменението на климата  
Оперативна група по ЕПИ-АГРИ подкрепя създаването на мултифункционални живи плетове край  

земеделските площи – практика, която повишава устойчивостта на селското стопанство и 

способността за справяне с последиците от изменението на климата . 

 

Живите плетове са важен съюзник на устойчивото 

земеделие. Те помагат да подобряване на качеството 

на почвите, увеличават биологичното разнообразие и 

подпомагат естествената борба с вредителите, което 

прави системите за земеделие по-устойчиви на 

изменението на климата. 

Запознати с множеството ползи от живите плетове, група 

заинтересовани страни от селскостопанските среди в 

област Мурсия (Южна Испания) създава Оперативна група 

(ОГ) GO SETOS като използва финансиране по Мярка 16 – 

Сътрудничество на Испанската национална ПРСР. 

Основните цели са да се проектират, създадат и 

наблюдават мултифункционални живи плетове край 

земеделските площи за създаване на по-устойчива 

земеделска система със слабо въздействие върху 

околната среда. 

Проектът дава възможност за проектиране на живи 

плетове за различните видове култури, засети в шест 

участващи стопанства. Живите плетове се определят с 

предварителна оценка на специфичните нужди на всяка 

земеделска площ от опрашители, естествени хищници, 

контрол върху ерозията, улавяне на CO2 и нитрати. 

За количествено определяне на промените е измерен 

размерът на ерозията в почвата и улавянето на CO2 на 

участъците преди и след засаждането. Изготвени са 

списъци на насекомите, които ще позволят съпоставяне 

на данните от подобни стопанства без живи плетове. 

Живите плетове се наблюдават периодично за 

проучване на растежа, откриване на проблемите и 

решаването им, когато е необходимо. До края на 

проекта се очаква да бъдат създадени 20 живи плета 

от над 60 ендемични вида на 5 ха площ, с въведени 35 

000 разсада. 

Проектът насърчава взаимодействието между голям брой 

участници и разпространява информация за повишаване 

на осведомеността за важността на възстановяването и 

опазването на екосистемните услуги в селското 

стопанство. 

Очаква се живите плетове, засадени от ОГ SETOS, да 

уловят 7 000 тона CO2 за период от 40 години. 

Създаването на обитания, подходящи за естествените
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Тази оперативна група по ЕПИ-АГРИ подкрепя създаването на мултифункционални живи плетове покрай 
земеделските площи – практика, която повишава устойчивостта на земеделието и способността за 
справяне с последиците от изменението на климата. 
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врагове на преносителите на вредители и болести, 

ще намали употребата на химически продукти и 

свързаните с това разходи за земеделските стопани, 

които се възлизат на 400 €/ха. Качеството на 

почвата и производителността и добивите ще се 

повишат, което ще генерира икономически ползи за 

местните земеделски производители. 

Проектирането и създаването на живи плетове в 

земеделските системи ще създаде нов пазар и нови 

възможности за работа. Засаждането само за област 

Мурсия се оценява на 5,2 млн. евро. 

Устойчивите практики, стимулирани от ОГ SETOS, се 

очаква да бъдат приложени на 26 000 ха 

мултифункционални живи плетове в област Мурсия. 

Подобни проекти се разработват в цяла Испания, като 

привличат все по-голям интерес и обмен с други ОГ. 

ОГ SETOS спомага за постигането на няколко цели на  

Политиката на ЕС за развитие на селските райони. Тя 

насърчава конкурентоспособността селскостопанския 

сектор чрез предлагане на мерки за устойчиво 

земеделие. Гарантира устойчиво управление на 

природните ресурси и действия по климата, тъй като има 

за цел да се увеличи устойчивостта на земеделските 

екосистеми и да се подобри популацията на  

 
опрашителите. Освен това се опитва да постигне 

балансирано териториално развитие на икономиките и 

общностите в селските райони чрез създаване на работни 

места и включване на най-различни участници от 

селскостопанския сектор. 

 
 

Наименование на 
проекта 

GO SETOS – Мултифункционални 
живи плетове  за устойчив 
ландшафт и земеделие 

Вид на 
бенефициера 

Оперативна група по ЕПИ-АГРИ 

Период 2018-2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 170 675 

• Участие на ЕЗФРСР: € 107 525 

• Национално/регионално участие: € 
63 150 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/multifunctional-borders- 
sustainable-landscape-and- 
agriculture_en 

• http://www.setosrm.org/ 

За контакти paisajeyagricultura@gmail.com 

 
 

Насърчаване на техники за биологична 
борба с вредителите в Италия  
По-високите температури, предизвикани от изменението на климата, са сред факторите, които 

стимулират растежа и възпроизводството на насекомите. Финансиране по ЕЗФРСР помага на 

винопроизводителите в Тоскана да въведат и тестват биологични методи за борба с 

вредителите и да намалят употребата на пестициди. 

 

В лозята в и извън Италия прекомерната употреба на 

химически пестициди е довела до развиване на 

устойчивост на съответните вредители. Сериозно са 

засегнати и неприцелни организми и човешкото здраве. 

Ситуацията се влошава от глобалното затопляне, 

причинено от изменението на климата, тъй като 

топлината стимулира растежа и възпроизводството на 

насекомите и им позволява да оцеляват пред зимата, 

което води до по-висока гъстота на популациите. 

Винопроизводителите в Тоскана изпитват спешна 

необходимост от прилагане на екологосъобразни и 

ефективни инструменти за борба с вредителите. Група 

от осем производители в областта (Западна Тоскана), 

един консорциум от винопроизводители и 

Университета в Пиза обединяват усилия и решават да 

се възползват от Мярка 16 – Сътрудничество по ПРСР 

на Тоскана. 

Проектът „BIOCONVITO – Artigiani del Vino Toscano“ 

(„Майстори на тосканско вино“) прилага екологосъобразни 

и високоефективни техники за интегрирана борба с 

вредителите (ИБВ), насочени към два основни вредителя 

по лозята, европейския гроздов молец (Lobesia botrana) и 

Planococcus ficus. По него се тестват и базирани на 

феромони техники за прекъсване на чифтосването. 

Проектът съчетава практически дейности на място, които се 

извършват от университетски изследователи по време на 

вегетативния период и интерактивни семинари за земеделски 

стопани и винопроизводители, които се провеждат на 

различни места в цяла Тоскана. 

Използваните от „BIOCONVITO“ биологични техники се 

оказват успешни за справяне както с L. botrana, така и с P. 

ficus. Интервенциите на базата на инсектициди са напълно 

преустановени в стопанствата на участващите производители. 

До момента подходите за ИБВ са приложени на около  1 200 ха 

ценни тоскански лозови насаждения. 

Над 200 земеделски стопани и винопроизводители участват 

в семинари за трансфер на технологии. Най-малко 50 

оператори (четири или повече на стопанство) са обучени и 

могат да продължат активно да наблюдават вредителите по 

лозята, за да осигурят навременни и ефективни стратегии за 

борба с вредителите. 

Изнесени са лекции и презентации на повече от 30 събития, 

използвани са печатни и онлайн комуникационни материали, 

за да се достигне до създателите на политики, 

земеделските производители и агрономите, за насърчаване 

на принципите на ИБВ и предимството на биологичните 

алтернативи пред химическите пестициди. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/multifunctional-borders-sustainable-landscape-and-agriculture_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/multifunctional-borders-sustainable-landscape-and-agriculture_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/multifunctional-borders-sustainable-landscape-and-agriculture_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/multifunctional-borders-sustainable-landscape-and-agriculture_en
http://www.setosrm.org/
mailto:paisajeyagricultura@gmail.com
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Същественото намаляване на употребата на пестициди в 

резултат на проекта носи директни ползи за здравето на 

земеделските производители и за околната среда и  

намалява да минимум остатъците от химически вещества в 

гроздето и лозята. 

Подходите за ИБВ, които се популяризират в регионален 

мащаб от проекта, са откроени на равнище ЕС на срещите 

на Целевата група на ЕПИ-АГРИ за болестите и вредителите 

в лозарството. Методите в основата на проекта могат да се 

използват и в други селски райони на ЕС, които са 

изправени пред същите проблеми, свързани с изменението 

на климата. Подходът за ИБВ е особено подходящ за 

територии с ценни лозови насаждения, но неотдавна бяха 

предложени подобни проекти за различни полски култури, 

включително пшеница.(3)
 

 

 

 

 

(3) https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/eurowheat/ 

 
 

Мрежа от пионери в биологичното 
земеделие в селските райони на Испания 
Оперативна група по ЕПИ-АГРИ насърчава сътрудничеството на множество 

заинтересовани страни и обмена на знания за биологичното земеделие. 

 

Засушените райони за отглеждане на зърнени култури около 

градовете Саламанка, Толедо и Гуадалахара (Централна 

Испания) бяха изоставени, което доведе до обезлюдяване. 

Основните причини за това са деградация на почвите 

вследствие на неефективно използване на средства за 

земеделско производство като торове и 

последиците от изменението на климата като условия на 

засушаване и все по-чести поройни дъждове. 

За справянето с тези предизвикателства е създадена 

Оперативната група (ОГ) по ЕПИ-АГРИ ECOPIONET с 

финансиране по Мярка 16 на Испанската национална ПРСР.
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Наименование на 
проекта 

Artigiani del Vino Toscano – 
BIOCONVITO 

Вид на 
бенефициера 

Земеделски холдинг 

Период 2016 – 2018 

Финансиране • Общ бюджет: € 207 589 

• Участие на ЕЗФРСР: € 80 337 

• Национално/регионално участие: € 
106 493 

• Частно участие: € 20 759 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/introducing-and-testing- 
biological-pest-control-techniques- 
wine-producing-sector_en 

• http://www.bioconvito.it/ 

За контакти andrea.lucchi@unipi.it 

 

https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/eurowheat/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/introducing-and-testing-biological-pest-control-techniques-wine-producing-sector_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/introducing-and-testing-biological-pest-control-techniques-wine-producing-sector_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/introducing-and-testing-biological-pest-control-techniques-wine-producing-sector_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/introducing-and-testing-biological-pest-control-techniques-wine-producing-sector_en
http://www.bioconvito.it/
mailto:andrea.lucchi@unipi.it
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Целта ѝ е насърчаване на биологичното производство в 

района, постигане на по-голяма свързаност на веригата 

на доставки в сектора и осигуряване на рентабилност за 

земеделските стопанства. 

Системите за биологично земеделие имат по-голяма 

способност да се адаптират към изменението на климата в 

сравнение с конвенционалното селско стопанство. Освен 

това те замърсяват по-малко и са ресурсно по-ефективни и 

като цяло по-добре защитават земеделските стопани от 

колебанията в цените на производствените фактори. Наред 

с това разрастващият се пазар на биологични продукти дава 

на производителите възможност да получат по-висока 

добавена стойност за продукцията си. Увеличаващата се 

жизнеспособност на земеделието може да улесни 

приемствеността между поколенията и да се бори с 

обезлюдяването на селските райони. 

ECOPIONET свързва производители, които започват или са 

в процес на преход към органично земеделие 

(„Пионери“) с фермери, които вече произвеждат по 

биологичен начин („Наставници“), земеделски 

консултанти и техници със знания за производството, 

управлението и търговската реализация, както и 

изследователи. 

Пионерите тестват преминаването към биологични 

методи върху пилотни участници в своите стопанства, 

като получават периодично обучение и персонализирани 

консултации от Наставниците. Това включва 

индивидуални посещения на пилотните участъци на 

производителите за наблюдение на напредъка и 

събиране на данни, които се споделят и използват от 

консултантите от петте професионални селскостопански 

организации, които участват в ECOPIONET. 

До момента 25 пионери са се превърнали в биологични 

производители. Пилотните участъци позволяват на други 

земеделски стопани в областта („Съседи“) да 

наблюдават на практика преминаването към биологично 

производство. 

По този начин ECOPIONET запълва пропастта между 

изследователи и производители и създава динамичен 

поток на знания и информация между участниците. 

Освен това се предлага обучение на други земеделски 

производители и заинтересовани страни в близките 

области и цяла Испания. Резултатите от проекта се 

разпространяват чрез специален уебсайт, социални 

мрежи и публикации. Проектът ще бъде закрит с 

конференция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Усвояването на биологичното земеделие в областта води до 

ползи за околната среда и климата като намален риск от 

ерозия на почвите, увеличено биологично разнообразие, 

енергийна ефективност, намалено замърсяване на 

подпочвените води и по-ефективно използване на водните 

ресурси. 

Мрежата води до създаване на организация на 

производители на органични култури и асоциация на 

производители за реализирането на биологичната 

продукция. Земеделските производители разполагат с по-

големи възможности за колективно договаряне и могат да  

получат по-високи цени за продукцията си. 

В дългосрочен план се очаква ОГ да даде възможност на 

още повече стопанства със силно намаляла рентабилност 

да продължат дейността си чрез диверсифициране и 

преориентиране на производството към продукти с 

висока добавена стойност. Смята се, че фермерите 

пионери ще могат повишат чистата си печалба от хектар 

с 20-30%. 
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Наименование на 
проекта 

ECOPIONET: Иновации и 
биоикономика в селските райони 

Вид на бенефициера Оперативна група по ЕИП-АГРИ 

Период 2018-2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 509 019 

• Участие на ЕЗФРСР: € 407 215 

• Национално/регионално участие: 
€ 101 804 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/ecopionet-innovation-and- 
bioeconomy-rural-environment_en 

• https://pionerosecologicos.net 

За контакти raquel.arroyo@irnasa.csic.es 

 

 
Този проект подкрепя развитието на системи за 
биологично земеделие, които имат по-големи 
възможности да се адаптират към изменението на 
климата в сравнение с конвенционалното селско 
стопанство. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en
https://pionerosecologicos.net/
mailto:raquel.arroyo@irnasa.csic.es
mailto:raquel.arroyo@irnasa.csic.es


28 

 

 

ПРЕДИШНИ БРОШУРИ С ПРОЕКТИ НА ЕЗФРСР 

Още вдъхновяващи примери за проекти за развитие на селските райони, подпомагани от 

ЕЗФРСР, можете да намерите в предишните издания на Брошурата с проекти на ЕЗФРСР. 
Всяко издание представя примери за успешни проекти по определена тема за развитие на 

селските райони. 

Те са достъпни в раздела за публикации на уебсайта на ЕМРСР на адрес https://enrd.ec.europa.eu 

 
 

Оживени селски райони Награди Rural Inspiration 2019 Биоикономика 
 

 

 
Младежи и приемственост 
между поколенията 

Цифрови и социални 
иновации в услугите в 
селските райони 

Ресурсно-ефективни 
икономики в селските 
райони 

 

   
 

 
Подкрепа за предприятията в 

селските райони 

Преход към по зелени икономики 
в селските райони Интеграция на мигранти и бежанци 
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development 
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The European Agricultural 
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TO GREENER 
 

The European Agricultural 
Fund for Rural Development 
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development 
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development 

 

 

 

 
 
 

 
European Network for 

Rural Development 

 
EN 

 PROJECTS BROCHURE 

 

 

The European Agricultural 
Fund for Rural Development 

BIOECONOMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funded by the 

https://enrd.ec.europa.eu 
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The European Agricultural 

Fund for Rural Development 
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The European Agricultural 
Fund for Rural Development 

 

 

  

 

https://enrd.ec.europa.eu/


 

 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕМРСР 
Нашите публикации ви държат в течение с всички последни новини, виждания и развития в 

европейското развитие на селските райони! 

Всяка публикация на ЕМРСР се публикува два пъти годишно и е достъпна в електронен и печатен формат 

на шест езика на ЕС (немски, английски, испански, френски, италиански и полски): 

https://enrd.ec.europa.eu/publications/search 

EU Rural Review 

Основната тематична публикация на ЕМРСР. 

Брошура с проекти на ЕЗФРСР 

Селекция от проекти финансирани от ЕЗФРСР по конкретна тема за развитие на селските райони. 

Rural Connections 

Списанието ЕМРСР представя актуализации на политиката и перспективи от заинтересованите страни за 

развитие на селските райони в Европа. 

ENRD Newsletter 

Всички новости относно развитието на селските райони в Европа – доставени направо в пощенската Ви 

кутия веднъж месечно! 

 Абонирайте се тук: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС 
 

Онлайн  
• Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е достъпна на уебсайта на Европа на адрес: 

https://europa.eu/european-union/index_en 
 

Публикации на ЕС  
• Можете да изтеглите или поръчате безплатни и платени публикации на ЕС на адрес: 

https://op.europa.eu/en/publications 
• Можете да получите много копия на безплатни публикации, като се свържете с Europe Direct или с вашия местен 

информационен център (виж: https://europa.eu/european-union/contact_en). 
 

•  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://op.europa.eu/en/publications
https://europa.eu/european-union/contact_en


 

 

ЕМРСР онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visit the ENRD website 

https://enrd.ec.europa.eu 

Subscribe to receive the ENRD Newsletter 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/enrd-newsletter_en 

Follow the ENRD on social media 

www.facebook.com/ENRDCP 

www.twitter.com/ENRD_CP 

www.linkedin.com/company/enrd-contact-point 

www.youtube.com/user/EURural 

www.instagram.com/enrdcp 

 
 
 
 

Звено за контакт на ЕМРСР 
Rue de la Loi / Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 2 801 38 00 

info@enrd.eu 
 
 

 

https://enrd.ec.europa.eu 
Европейска мрежа за 

развитие на селските райони 
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