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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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Въведение 
  

От 2019 г. Наградите Rural Inspiration Awards (RIA)(1) на ЕМРСР отличават проекти, които използват 

финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за да 

допринесат за постигане на целите на политиката за развитие на селските райони. Целта на 

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. 

 

Наградите RIA 2021 “Бъдещето на нашите селски 
райони“ отличават финансирани от ЕЗФРСР 
инициативи, които могат да вдъхновят бъдещата 
посока на развитие на селските райони в 
предстоящата Дългосрочна визия за селските 
райони.(2)

 

Визията се разработва, за да даде възможност на 
селските райони да се възползват максимално от 
своя потенциал и да ги подпомогне при справянето 
с конкретните им проблеми - от демографските 
промени до свързаността, риска от бедност и 
ограничения достъп до услуги. Очаква се процесът 
на разработване на Визията да доведе до 
публикуването на Съобщение на Европейската 
комисия, предвидено за края на м. юни 2021 г. В 
подготовката му участват различни служби на 
Комисията, които работят в тясно сътрудничество 
с хората в селските райони, както и с местните и 
регионални власти. 

ЕМРСР винаги е подкрепяла активното участие на 
заинтересованите страни в селските райони при 
разработването на Визията, по-конкретно чрез 
Тематична група по дългосрочната визия за селските 
райони – #rural2040 (3) и събитието „Седмица за визията 
за селските райони (22-26 март 2021 г.).(4) Освен това 
изданието за 2021 г. на ЕМРСР  Rural Inspiration 
Awards изтъкна стойността на финансираните от ЕЗФРСР 
проекти, които дават знак за радикална промяна в 
подхода или имат потенциал да бъдат широко 
прилагани в рамките на селските общности и могат да 
вдъхновят Визията или вече изпълняват някои от 
основните ѝ теми. 

За това издание на RIA Звеното за контакт на ЕМРСР 
получи 125 кандидатури от 22 държави членки.(5) 

Звената за подкрепа на Националните селски мрежи 
(НСМ) работиха усилено, за да определят вай-
добрите проекти и да предоставят подробна 
информация и допълнителни материали. 

Конкурсът RIA 2021 обхвана четири тематични 
категории: 

• Зелено бъдеще: проекти или инициативи за справяне 
или смекчаване на последиците от изменението на 
климата, демонстриращи устойчивост и допринасящи 
за зеленото възстановяване в селските райони. Те 
трябва да демонстрират радикална промяна или 
подход, който дава възможност за по-широко 
приложение; 

• Цифрово бъдеще: проекти, които показват устойчив 
подход, който увеличава ползите от цифровизацията 
в земеделските и селските общности. Могат да са 
насочени към подобряването на цифровите и 
широколентовите инфраструктури, предоставянето 
на цифрови услуги, внедряването на нови 
технологии или усъвършенстването на цифровите 
умения или знания; 

• Устойчиво бъдеще: проекти, които допринасят за 
укрепване на устойчивостта на селските райони на 
Европа. 

 
 

(1) https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards_en 

(2) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en 

(3) https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_en 

(4) https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en – вж. също Rural Connections 2-2021, 
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20483 

(5) Всяко Национално звено за подкрепа трябва да представи до осем проекта за конкурса.  

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20483


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тази категория обхваща широк кръг от общностни и 
бизнес инициативи, както и инициативи, свързани с 
веригите за създаване на стойност, включително по-
широкото определение за устойчиви и перспективни 
проекти; и 

• Социално приобщаващо бъдеще: проекти, свързани 
с различни аспекти, които допринасят за 
приобщаването на селските общности с особено 
внимание върху баланса на половете, 
приемствеността между поколенията, лицата с 
уврежданията и възрастните хора. 

Кандидатурите бяха прегледани първо от Звеното за 
контакт на ЕМРСР с външна подкрепа, при което бяха 
избрани 20 финалисти. След това те бяха оценени от 
експертно жури, което включваше представители от 
различни заинтересовани организации и институциите 
на ЕС: Copa-Cogeca – Комитета на професионалните 
земеделски организации и Общата конфедерация на 
селскостопанските кооперации в ЕС, CEJA – 
Европейския съвет на младите земеделски стопани, 
CEMR – Съвета на европейските общини и региони – 
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ и Звеното за контакт на ЕМРСР. 

Проектите бяха оценени на два етапа по следните 
критерии: 

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

• Стойност за съвместната работа, т.е. 
сътрудничеството на различните заинтересовани 
страни и/или създаването на нови възможности 
за свързване/сътрудничество в резултат на 
инициативата; 

 

• Потенциал за прилагане на други места, т.е. 
възможността или реалното възпроизвеждане на 
дадена инициатива в други райони на Европа, 
изправени пред подобни проблеми; 

• Синергии с политиките на ЕС и инструменти за 
финансиране, различни от ЕЗФРСР, принос за 
изпълнението на целите на други политики и 
законодателни рамки на ЕС и/или за повече от една 
цел на политиката на ЕС за развитие на селските 
райони; 

• Иновации, т.е. използване на нови технологии, 
методологии или подходи, създадени от нулата чрез 
инициативата или неприлагани до момента на 
европейско, национално, регионално или местно 
равнище; и 

• Вдъхновяващ/визионерски аспект – критерий, 
базиран на опита на експертите в развитието на 
селските райони. 

Успоредно с техническата оценка на журито, 
широката общественост можеше да изрази 
предпочитанията си за някои от 20-те финалисти чрез 
уебсайта на ЕМРСР. Категорията за общо гласуване бе 
популяризирана чрез кампания в социалните медии с 
участието на ЕМРСР и съответните НСМ, като 
привлече повече от 10 000 гласа. 

Петимата победители бяха обявени на 25 март 2021 г. 
от Европейския комисар по земеделие, Януш 
Войцеховски, по време на виртуална церемония по 
награждаване(6)  в рамките на Седмицата за визията на 
селските райони.(7) 

На следващите страници са дадени допълнителни 
подробности за всеки финалист в RIA 2021 и е 
подчертан техният принос към Дългосрочната визия 
за селските райони като приобщаващи, устойчиви 
места, където никой не се чувства изоставен. 

Екип на Звеното за контакт на ЕМРСР

 
 

 

(6) https://www.youtube.com/watch?v=SQp7ZgOHknA 

(7) https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural2040-vision-week_en 
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Green Futures 

1. Зелено бъдеще 
Тази категория на RIA 2021 отчита значението на ЕЗФРСР за подкрепата на 

проекти за справяне с измененията на климата, които демонстрират 

устойчивост и допринасят за зелено възстановяване в периода след COVID-19. 
 

Постигането на зелено бъдеще е ключът към всяка 
бъдеща Визия за селските райони на Европа.(1) Това 
върви успоредно с целите на Европейския зелен пакт 
(ЕЗП),(2) който изисква Европа да бъде “първият в света 
климатично неутрален континент до 2050 година”, както 
и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 
2030 г. (3) и стратегията „От фермата до трапезата“.(4) 

Зелено бъдеще означава селските райони да използват 
100% чиста и достъпна енергия, кръгова икономика, 
устойчива и интелигентна мобилност, по-чиста околна 
среда, процъфтяващи екосистеми и устойчиви 
продоволствени системи. 

Петте проекта в тази категория на RIA 2021 показват как 
Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) 
могат да допринесат за изпълнението на екологичните и 
климатични цели, като същевременно са икономически 
изгодни. Тези земеделски и горски дейности 
допринасят за Визията за селските райони и изпълняват 
целите на ЕЗП като спомагат за спиране на 
намаляването на биологичното разнообразие и се борят 
срещу изменението на климата. 

В селските райони на Полша целта на проект 

с прекрасното име „Ангелска градина“ е да 

създаде от нулата оазиси на 

биоразнообразието в стопанства и градини 

(стр. 5). 

Оперативната група на ЕПИ-АГРИ „Зелено 

бъдеще MUNTER” в Германия е разработила 

образец за управление, чрез който стопани, 

общини и природозащитници прилагат 

подобрени мерки за защита на околната 

среда при растениевъдството и 

животновъдството (стр. 6). 

Ключовите ангажименти и цели на стратегията на ЕС 
за биологичното разнообразие за 2030 г. включват 
50% съкращаване на употребата на пестициди(5), 
засилени мерки в областта на селското и горско 
стопанство и опазване на плодородието на почвите. 
Освен това целта е да се засадят най-малко 3 млрд. 
допълнителни дървета до 2030 г. в рамките на 
бъдещата Стратегия за горите. ПРСР играят важна 
роля за постигането на тези цели. 

На стр. 7 можете да научите повече за 

проект с финансиране от ЕЗФРСР за 

възстановяване на горите в Словения, 

засегнати от природни бедствия и 

подобряване на тяхната жизнеспособност. 

ПРСР могат да допринесат за постигане на по-
устойчиви продоволствени системи в съответствие с 
целта на стратегията „От фермата до трапезата“ поне 
25% от земеделските земи в ЕС да станат биологични 
до 2030 г. 

Проектът „Зелен преход“ в Естония (стр. 8) 

има за цел да подобри 

конкурентоспособността на биологичното 

земеделие и да повиши консумацията на 

местни органични храни чрез обучение и 

дейности за повишаване на осведомеността. 

Друга цел на „Зелено бъдеще“ е да подобри 
социалните и икономически интереси на селските 
райони, за да станат по-привлекателни за младите 
поколения. 

Проектът „Визии съобразно ресурсите“ (ReWI) 

във Финландия (стр. 9) вдъхновява млади хора 

да   разглеждат предприемачеството от 

гледна точка на кръговата икономика и 

открива много възможности като създава 40 

нови предприятия от кръговата икономика.

 
 
 
 
 
 

 

(1) https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term- 
rural-vision_en 

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

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

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

(5) Като част от стратегията „От фермата до трапезата“. 
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Ангелски градини процъфтяват в Полша 
С подпомагане от ЕЗФРСР се създават оазиси на биоразнообразието в стопанства и градини в Полша 

чрез качествени образователни материали „стъпка по стъпка“ и лесна интернет комуникация. 

 

През декември 2014 г. семейство Касперски се 

мести от Варшава, за да създаде биологично   

стопанство с градина върху терен от 2,3 ха в 

   Будачово – селце в Западна Полша. 

 Семейството иска да докаже, че дори 

без земеделско образование 

е възможно за кратко време на 

неплодородна почва в малко село да се 

създаде ферма от нулата. Те  

  кандидатстват за подпомагане по Мярка 

11 Биологично земеделие на Полската 

ПРСР и стартират проекта „Ангелски градини“, 

чиято цел е да осигури храни с най-високо качество за 

едно семейство по екологосъобразен начин и да 

насърчи други да правят същото. 

Семейството създава и CAMY – студио за екологичен 

дизайн, в което се разработва идеята и дизайна на 

стопанството. Регионалният земеделски консултативен 

център предоставя съдействие и съвети. По-късно са 

добавени ливада по Натура 2000 и други земеделски 

площи за агролесовъдство и отглеждане на 

диворастящи билки. 

Основният елемент на проекта е домашна градина от 

0,5 ха, базирана на пермакултурни принципи и с над 600 

вида растения. Биологичното разнообразие в градината 

е много високо. 

 
“Екологичната градина не само е моят килер, 
аптека, дрогерия и място за почивка, но и 
оазис и банка за диви растения и животни.” 

Камила Касперска, 
Носител на проекта 

 
Запазени са уникални знания за биологично 

градинарство и обработка на растителни култури, 

които могат да се предадат на бъдещите поколения. 

През 2017 г. проектът започва сътрудничество с научно-

изследователски центрове, Любуския център за 

агротехнически иновации и внедряване в Калск и 

Центъра за възобновяема енергия в Сулечов. Средства 

по „Иновационен ваучер“ подпомагат осъществяването 

на идеята за „енергоспестяващи повдигнати лехи“, 

която получава „Любуска награда за иновации“ за 

иновативен стартъп. През декември 2020 г. са издадени 

патенти за внедряването на тези нови методи на 

биологично земеделие. 

От 2017 г. CAMY организира градински изложения и 

семинари в стопанството с участието на 

450 души, включително местната администрация, 

училища и детски градини. Любуската туристическа 

организация LOTUR присъжда на стопанството 

свидетелство „Любуска перла на туризма 2018“. 

 

 
 

През декември 2020 г. стартира Интернет академията 

на „Ангелски градини“. До момента 170 души са 

участвали в тези мултимедийни курсове, в които се 

преподава биологично градинарство и преработка, от 

зърното до хляба и показват други аспекти на 

екологията в живота, дома и бизнеса. 

От „Ангелски градини“ получават финансиране и от 

Регионалната оперативна програма – Любуские 2020 за 

подпомагане на създаването на малки семейни 

екологични ферми от нулата. 

Образователни филми, публикации в пресата и 

интернет доказват ползите от проекта. Facebook 

страницата им има 12 000 последователи, което е 

показателно за големия интерес към подобряване на 

биоразнообразието и производството на биологични 

храни за отделни семейства. 
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Наименование на 
проекта 

Ангелски градини / Anielskie Ogrody 

Вид на 
бенефициера 

Екологично стопанство 

Период 2014 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 103 700 

• Участие на ЕЗФРСР: € 6 200 

• Национално/регионално участие: € 5 
500 

• Частно/собствено участие: € 66 000 

• Друго: € 26 000 

Мярка по ПРСР M11 – Биологично земеделие 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/angelic-gardens-anielskie- ogrody-
poland_en 

• http://www.anielskieogrody.pl 

За контакти eko@anielskieogrody.pl 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/angelic-gardens-anielskie-ogrody-poland_en
http://www.anielskieogrody.pl/
mailto:eko@anielskieogrody.pl
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Зелено бъдеще за селските райони на Германия 

Оперативна група по ЕПИ-АГРИ съчетава опазването на водите, почвите и защитата от наводнения с 

действия по отношение на климата, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните. 

 
превенция на наводнения. Анализирани са местните условия, 

които оказват влияние на риска от наводнения, включително 

водните басейни, почвите, валежите и топографията и е 

изчислено оттичането на водите. Освен това са анализирани 

свързаните положителни и отрицателни икономически ефекти 

от това върху бизнеса. 

 
“Универсалните концепции съчетават земеделие, 
управление на водите и екология с опазване на 
климата и адаптация към изменението на климата.” 

 
 

Селското стопанство и опазването на природата не винаги 

са съвместими, включително когато интензивното 

земеделие води до ерозия на почвите от водата, особено на 

стръмни склонове. Това впоследствие може да засегне 

селищата в долините, които са тежко засегнати от 

наводнения. Наводненията са системен проблем в 

Рейнланд-Пфалц (Западна Германия) и Директивата на ЕС 

за наводненията(6) е от особено значение за областта. 

Институтът за приложно управление на материалните 

потоци (IfaS)(7) отчита, че фокусирането само върху 

проблема с наводненията като самостоятелна цел би могло 

да възпрепятства постигането на други цели. 

IfaS използва финансиране по Мярка 16 – Сътрудничество на 

регионалната ПРСР за създаване на Оперативна група (ОГ) 

по ЕПИ-АГРИ, Зелено бъдеще MUNTER. Целта е да се 

предотвратят рисковете от наводнения, като същевременно 

се създаде по-разнообразен пейзаж. ОГ разработва образец 

за управление, чрез който стопани, общини и 

природозащитници прилагат подобрени мерки за защита на 

околната среда при растениевъдството и 

животновъдството. 

Групата предоставя информация за интегриране и 

съчетаване на превенцията на наводнения, защитата на 

природата и растениевъдството на общности, земеделски 

стопани и създатели на политики. Обменът на експертни 

знания и сътрудничеството са довели до решения, които 

съвместяват интересите на земеделските стопани, 

общините, органите, отговорни за управлението на водите, 

природозащитниците и властите. За първи път в този 

регион различните заинтересовани страни разработват 

нови универсални концепции и ги внедряват заедно. 

 
“Прагматичното сътрудничество създава 
разумни и изпълними компромиси за общностите, 
гражданите и земеделските производители.” 

Аксел Шьонбек, 
Земеделски стопанин 

 
На четири места в Рейнланд-Пфалц земеделски стопани, 

местни общности и IfaS планират и прилагат нови форми на  

Ханс Пфефер, 
Земеделски стопанин 

 
Един земеделски производител и местната общност създават  

биоенергийно село. Ивици дървета, които се отглеждат за 

бързооборотно производство на дървесина върху пасищата, 

намаляват водната ерозия. След добиването й дървесината се 

използва за централна отоплителна система в селото. 

За да намали потенциалните щети от проливните дъждове, 

друг фермер засажда многогодишно цъфтящо растение, 

силфия (Silphia), вместо годишна царевична култура. 

Корените, филизите и листата значително намаляват риска 

от ерозия, а реколтата осигурява гориво за инсталацията му 

за биогаз. 

На други две места стопаните засаждат дървета върху 

неплодородните земи за предотвратяване на наводненията. 

Някои от тях ще осигуряват дърва за отопление за местния 

дом за стари хора, други дават плодове и ядки. 

 
“Никой не може да управлява нашия културен 
ландшафт така ефективно и рентабилно, както 
земеделските производители и горските стопани.” 

Йорг Бьомер, 
IfaS 

 
В резултат на сътрудничеството по проекта Министерството 

на околната среда и Министерството на земеделието на 

Рейнланд-Пфалц насърчават подобни усилия за намаляване 

на риска от наводнения в целия район. 

 

Наименование на 
проекта 

Зелено бъдеще MUNTER 

Вид на 
бенефициера 

Оперативна група ЕПИ-АГРИ 

Период 2016 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 358 264 

• Участие на ЕЗФРСР: € 258 748 

• Национално/регионално участие: 

€ 99 516 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/green-future-munter- germany_en 

• https://munter.stoffstrom.org 

За контакти f.wagener@umwelt-campus.de 

 

(6) https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/ 

(7) https://www.stoffstrom.org/?lang=en 

 
Проектът има за цел да предотврати рисковете 
от наводнения,  като същевременно създава по-
разнообразен пейзаж. 
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Възстановяване на словенските гори 
Подпомогнат от ЕЗФРСР словенски проект се бори с последиците от природните бедствия, 

засегнали горите в страната през последните шест години. 

 

Около 60% или 37 000 ха от словенските гори се нуждаят 

от пълно възстановяване като последица от щетите, 

свързани с изменението на климата (включително 

обледеняване, силни ветрове и вредители). Над 800 

собственици на гори в Словения и Словенската горска 

служба създават проект за възстановяване на увредените 

гори, благодарение на финансиране от Словенската ПРСР 

по Мярка 8 – Инвестиции в развитието на горските 

територии, което дава възможност на областите, 

подложени на най-голям натиск, да се адаптират към 

изменението на климата. 

Проектът спомага за създаване на устойчиви и качествени 

горски масиви за борба с отрицателните последици от 

природните бедствия като ерозията на почвите и 

нарастващата честота на болестите и нашествията от 

вредители. Чрез проекта се поддържат и всички функции 

на гората – икономическа, екологична и социална. Проектът 

се основава на принципи, разработени по LIFE (LIFE Artemis, 

LIFEGENMON и LIFE Systemic)(8) и горски проекти Interreg, в 

които участва Словенската горска служба. 

Повечето гори се възстановяват по естествен път, но 

между 5 и 10% се нуждаят от презалесяване с фиданки. 

През програмния период 2014–2020 на ПРСР са използвани 

публични средства за възстановяване на над 1 100 ха 

увредени гори и за засаждане на повече от 3 млн. 

фиданки от 19 вида горски дървета. Почти 60 км огради  

защитават тези фиданки от дивеча, а 130 000 са защитени с 

обвивки („протектори“, които възпрепятстват изгризването 

на растенията от дивите животни) или колове. Saplings in 1 

750 ха са защитени с предпазни покрития и се поддържат 

още 2 000 ха подмладени гори. Извозването на паднали 

дървета доведе до повторното използване на 36 000 m3 

повредена дървесина. 

Процесът на възстановяване е проектиран с помощта на 

принципите на устойчивото управление на горите. Това 

означава гарантиране на генетичния произход на 

посадъчния материал за намаляване на въглеродния 

отпечатък на горската продукция. 

Освен това проектът ускори развитието на горски 

разсадници чрез използване на местни фиданки, 

отглеждани в субстрат. Производството на местни видове 

фиданки нарасна от 0,5 млн. през 2013 г. до близо 2 млн. 

през 2020 г. 

Проектът обединява държавни органи, включително 

Министерството на земеделието, горите и храните 

(MKGP), Агенцията за селскостопанските пазари и за 

развитието на селските райони (ARSKTRP), както и 

собственици на гори и други участници в 

производствената верига на горското стопанство. В 

проектирането на проекта се включват горепосочените 

заинтересовани страни плюс данъчните власти, 

изследователски институции и лесничеи. 

Установен е редовен мониторинг за проверка на 

резултатите, което дава възможност за придобиване на 

нов опит и знания. Принципите за устойчивост в 

управлението на горите и универсалният подход към 

горското стопанство, както и планът за възстановяване на 

увредените гори могат да се прилагат в подобни райони в 

ЕС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(8) https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=86&projectList 

 
Дейностите по проекта включват засаждане на 
над 3 млн. фиданки от 19 сорта горски дървета. 
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Наименование на 
проекта 

Възстановяване на горите, увредени 
от природни бедствия и подобряване 
на жизнеспособността на горите 

Вид на 
бенефициера 

Асоциация на собствениците на 
гори; обществени институции 

Период 2016 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 7 345 293 

• Участие на ЕЗФРСР: € 4 647 741 

• Национално/регионално участие: 
€ 1 549 247 

• Частно/собствено участие: 
€ 1 148 305 

Мярка по ПРСР M8 – Инвестиции в развитие на горските 
площи 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/restoring-forests-damaged- 
natural-disasters-and-improving- 
viability-forests_en 

• http://www.program-podezelja.si/sl/ 

За контакти zgs.tajnistvo@zgs.si 

 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=86&projectList
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/restoring-forests-damaged-natural-disasters-and-improving-viability-forests_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/restoring-forests-damaged-natural-disasters-and-improving-viability-forests_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/restoring-forests-damaged-natural-disasters-and-improving-viability-forests_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/restoring-forests-damaged-natural-disasters-and-improving-viability-forests_en
http://www.program-podezelja.si/sl/
mailto:zgs.tajnistvo@zgs.si
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Зелен трансфер на знания в Естония 
Дългосрочна програма за трансфер на знания използва подпомагане от ЕЗФРСР за повишаване на 
конкурентоспособността на местното биологично земеделие и консумацията на органични храни. 

 

Биологичното земеделие се развива много бързо в 

Естония. Преди 2015 г. за потенциалните биологични 

производители възможностите за обучение са ограничени. 

Поради това Министерството на селските райони стартира 

програма за 2016–2020 г., която е подкрепена по Мярка 1 – 

Трансфер на знания и действия за осведомяване на 

Естонската ПРСР. Програмата обхваща цялата верига за 

създаване на стойност в биологичното земеделие от 

органичното растениевъдство и животновъдство през 

преработката и общественото хранене до маркетинга. 

Проектът предлага обучение, работни групи, екскурзии, 

демонстрационни събития и конференции, печатни и 

цифрови информационни материали и тримесечно 

списание – всички безплатни. Освен обучение и обмен на 

знания, всички дейности предлагат на участниците 

възможност за срещи, обсъждания и взаимодействие. 

Програмата се контролира от широк Съвет от 

производители, преработватели, консултанти, 

заинтересовани лица и научноизследователски и развойни 

организации. Те включват Естонския университет по 

естествени науки (EULS – водещ партньор), Естонската 

фондация за биологично земеделие, Центъра за 

екологично инженерство, Естонския институт за 

изследване на културите и Центъра за биологични 

изследвания на EULS. 

Средно 25 души дневно вземат участие в продължилите 

300 дни дейности във всички 15 окръга в Естония. 

Половината дейности се провеждат в земеделски 

стопанства и изследователски станции. 

Важни компоненти на трансфера на знания са 174 дни 

обучение и демонстрационните посещения при местни и 

международни експерти. Те обхващат растениевъдство, 

животновъдство, преработка, маркетинг, обществено 

хранене и сътрудничество. 

Демонстрационни изпитвания и 30 дни на полето  

запознават земеделските производители с 

агротехнологията и сортовете житни култури, 

производството на плодове и ягодоплодни, както и 

алтернативната борба с плевелите. 

Земеделските стопани високо оценяват четирите 

конференции за биологично земеделие и 18-те работни 

групи. Някои от тях се срещат с наставник четири пъти  

годишно, за да обсъждат практическото производство. 

Освен това шест учебни пътувания дават възможност на 

производителите да посетят други биологични 

стопанства, за да се наблюдават овцевъдство и 

говедовъдство, преработка и агротуризъм. Организират 

се и международни посещения в стопанства, 

специализирани в растениевъдство (в Обединеното 

кралство), птицевъдство (в Германия) и растениевъдство 

(в Дания). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Споделянето на умения и знания, комуникациите 
и съвместната работа са от фундаментално 
значение за устойчивото развитие, особено за 
устойчиво производство на биологични храни.” 

Елен Пеетсман, 
Ръководител на програмата 

 

Земеделските стопани придобиват знания като се учат 

едни от други и чрез достъп до актуални изследвания. 

Учените получават пряка обратна връзка за нуждите и 

очакванията им, за да подпомогнат планирането на бъдещо 

научно сътрудничество с производителите. 

Освен това програмата предостави ползи за служителите 

от естонската администрация, тъй като взаимодействието 

осигури ценен принос в подкрепа на създаването на 

политики за допълнително развитие на непрекъснато 

разширяващия се сектор на биологичното производство. 

 
 

Наименование на 
проекта 

Зелен трансфер на знания 

Вид на 
бенефициера 

Университет (водещ партньор) 

Период 2016 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 709 757 

• Участие на ЕЗФРСР: € 631 684 

• Национално/регионално участие: 
€ 78 073 

Мярка по ПРСР M01 – Трансфер на знания и  
действия за осведомяване 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/green-knowledge-transfer-
estonia_en 

• http://www.maheklubi.ee 

За контакти elen.peetsmann@emu.ee 

 
 
 

 

©
 E

st
on

ia
n
 U

ni
ve

rs
it

y 
of

 L
if

e 
Sc

ie
nc

es
 

 
Средно 25 души на ден вземат участие в 
продължилите 300 дни дейности по проекта в 
цяла Естония. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/green-knowledge-transfer-estonia_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/green-knowledge-transfer-estonia_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/green-knowledge-transfer-estonia_en
http://www.maheklubi.ee/
mailto:elen.peetsmann@emu.ee
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Разумни визии за селските райони на 
Финландия 
Финландски проект вдъхновява млади хора да проучат предприемачеството в кръговата 

икономика и да започнат бизнес. 

 

Младите хора се интересуват от кръговата икономика, но 

срещат трудности при осъществяването на този интерес 

на практика. Визии ReWi (съобразно ресурсите) е 

типичен пример за силата на проект по подхода 

LEADER, който съчетава знания за 
 кръговата икономика, предприемачески 

мрежи и свързаните с тях активности с 

вдъхновяващи дейности за млади хора. 

Проектът насърчава предприемачеството в 

кръговата икономика сред младите хора, 

като интегрира кръговата икономика в 

традиционната работа и учене през целия живот.  

Той по-конкретно той насърчава специалистите да работят 

с млади хора, за да им предадат знания за кръговата 

икономика и стимулира специалистите, които работят с 

кръговата икономика, да отчитат гледните точки на 

младите хора. 

Визии ReWi е резултат от успешно сътрудничество между 

JAPA – Асоциация за устойчиво развитие Ювяскюля и 

финансираната от LEADER младежка асоциация Jyvässeudun 

4H в област Ювяскюля (Южна Финландия). Подкрепата 

идва от Мярка 7 – Развитие на стопанствата и 

предприятията на ПРСР на континентална Финландия. 

Целта на дейностите е да предложат широк 

инструментариум за обучение на перспективни кадри в 

кръговата икономика. Младежки обмен, международна 

комуникация, насърчаване на младежкото 

предприемачество в кръговата икономика с бизнес курсове 

и дейности в младежки клубове се допълват от 

ръководства и видеа. 

Впечатляващо е, че през целия проект от млади хора са 

създадени 40 компании с теми за кръговата икономика. 

 
“Предприемачество и устойчиво развитие – 
идеалното съчетание!“ 
 

Проектът е представен и на Европейската конференция на 

LEADER LINC 2019.(9)
 

“През седмицата [в Уелс] научих много неща. 
Придобих самочувствие да общувам на английски и 
на родния си език. Разбира се, научих за кръговата 
икономика u устойчивото развитие, 
предприемачеството и културата на Уелс. Научих 
много и за Централна Финландия. Забелязах, че 
хората могат да се разбират въпреки различния си 
произход. Не очаквах проектът да се окаже толкова 
страхотно преживяване.” 

Млад участник 

 
Освен помощта от ЕЗФРСР и други национални и регионални 

източници, младежкият обмен получава финансиране от 

програма Еразъм+. Темата за кръговата икономика е пряко 

свързана с Европейския зелен пакт и стратегията „От 

фермата до трапезата“. 

 
 

Аки Пустинен, 
Директор на гимназия „Муураме“ 

 
Това успешно сътрудничество между двете изпълнителни 

организации ще продължи да се разширява с напредъка на 

дейностите. Въпреки ситуацията с COVID-19, 

международното сътрудничество продължи и стартира 

пилотен проект за дейности по изпитване, в който 

предприемачите помагат на млади хора. 
 

Проектът може да се прилага зад граница, като други 

региони и държави в и извън ЕС вече проявяват голям 

интерес. МГД в Нидерландия е заинтересована от 

методите за привличане на млади хора. 

Посещение по проекта в Уелс включва представяне на  

ръководството за проекта с пример за събиране на 

всеобхватни данни. 

 

(9) http://www.info-linc.eu 
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Наименование на 
проекта 

Визии ReWI (Resource Wise Visions) 

Вид на 
бенефициера 

НПО 

Период 2019 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 111 057 

• Участие на ЕЗФРСР: € 41 979 

• Национално/регионално участие: 
€ 57 972 

• Частно/собствено участие: € 11 106 

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и обновяване на 
селата 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/rewi-visions-resource-wise- 
visions-finland_en 

• http://www.japary.fi 

За контакти anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi 

 

 

 

http://www.info-linc.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/rewi-visions-resource-wise-visions-finland_en
http://www.japary.fi/
mailto:anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi
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2. Цифрово бъдеще 
Проектите в тази категория на RIA 2021 показват как ПРСР помагат за 

ефективното свързване на селските райони със света чрез цифрова и 

широколентова инфраструктура, цифрови услуги и умения. Тези 

инициативи предлагат цифрови решения за смекчаване на последиците от 

изменението на климата и показват как цифровизацията може да направи 

живота в селските райони по-привлекателен. 
 

Пандемията от COVID-19 доказа колко важна е 

цифровизацията за ежедневието ни – особено в 

селските райони. Добрата интернет връзка е 

особено важна за просперитета на селските 

общности. 

Съвременните цифрови технологии предлагат нови 

възможности за стопанска дейност в селските 

райони и могат да подобрят предоставянето на 

услуги - от онлайн здравни консултации и 

образование до производство на енергия на 

местно равнище. 

Достъпът до бързи широколентови мрежи (скорост 

на теглене от 30 Mbps) достигна 86% в Европа през 

2019 г. В едва 59% от селските общности е 

постигнато това равнище, въпреки че значително 

надвишава 47%, отчетени през 2017 г.(1)
 

Селските иновационни центрове играят важна роля 

за изграждането на устойчиви цифрови екосистеми 

в селските райони. 

Финландският проект „Цифрови посещения“  

(стр. 11) е пионер в развитието на цифрови 

умения в Централна Финландия. Местната 

цифрова подкрепа успешно създава цифрови 

умения на жителите, особено в 

отдалечените селски райони. Проектът 

насърчава селските жители да използват 

електронни услуги, за да улеснят 

ежедневието си. 

Във Валония (Белгия) жителите на селските 

райони и организациите ще могат да 

използват цифровия инструмент за 

картиране “BiomMap” за наблюдение и 

измерване на характеристиките на 

съществуващата екологична мрежа (стр. 

12), което допринася за анализа на 

биоразнообразието. 

Цифровизацията е особено важна и за решаването 

на специфични екологични предизвикателства като 

подобряване на качеството на водата и здравето на 

пчелите. Инициативите са по-успешни, когато 

технологията е ориентирана към хората и когато 

стопаните имат доверие в цифровите технологии. 

Проектът „Фермери измерват водата“ в 

Нидерландия (стр. 13) съчетава съвременни 

техники за измерване и активен 

мониторинг от страна на земеделските 

стопани и органите по водите, което 

подобрява взаимното разбиране. 

Проектът „Кралят на пчелите“ (BeeKing) в 

Латвия (стр. 14) има за цел да подобри 

благосъстоянието на пчелите чрез цифрово 

приложение, което помага на пчеларите да 

управляват и наблюдават пчелните 

семейства. 

ПРСР могат да помогнат на селските райони в Европа 

да следват засилената от пандемията обща тенденция 

за онлайн пазаруване – в подкрепа местните 

производители. 

 
Чрез онлайн платформата “HofladenBOX” около 
60 малки доставчици в германска област 
разработват собствени онлайн предложения с 
впечатляващи пазарни резултати (стр. 15). 

 
 
 
 
 

(1) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital- 
economy-and-society-index-desi 
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Първи цифрови умения в Централна 
Финландия 

Подкрепата от ЕЗФРС прави животът в Централна Финландия по-привлекателен за жителите като 

подобрява техните цифрови умения и им дава възможност за по-широко участие. 

 

Централна Финландия е селски район със застаряващо 

население и намалени публични услуги, които все по-често 

се предоставят онлайн. Цифровата грамотност вече е 

предварително условие за поддържане на независимостта в 

обществото, а цифровото изключване особено застрашава 

възрастните хора, както и някои трудещи се и млади хора. 

Обединявайки национални и регионални ресурси с 

финансиране по Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на 

селата на Финландската контитентална ПРСР, проектът 

“Цифрови посещения“ подобрява цифровите умения на 

жителите на селските райони в Централна Финландия. 

Дейностите по проекта включват обучение за всички нива – 

от използване на мишка до създаване на виртуална селска 

къща. На жителите се показва как да използват приложения 

за електронно здравеопазване, игри и да направят видими 

дейностите в селото чрез видеа. Има и дни за цифрови 

услуги и е създадена по-дългосрочна цифрова партньорска 

подкрепа. 

Ръководен от Университета по приложни науки в 

Ювяскюля, проектът подобрява използването на онлайн 

услуги, укрепва селските общности, разработи съвместни 

дейности и улесни местното подпомагане. Дейностите по 

проекта са индивидуално планирани за всяко село. При 

необходимост се предоставя индивидуална помощ, а 

участниците могат да използват собствено устройство или 

да наемат компютър за деня. 

Проектът включва около 100 дни обучение, работа или 

обучение с преподавател. Събитията с делови партньори 

носят преки ползи на над 2 700 жители на селски райони и 

заинтересовани страни, като косвените ползи са дори 

повече. 

Отношението в подкрепа на цифровизацията насърчава 

желанието на жителите да изпробват новите цифрови 

услуги, които от своя страна подобряват тяхното 

благосъстояние. Новите цифрови инструменти и канали за 

комуникация са направили възможно поддържането на 

контакти и продължаването на дейностите през настоящия 

изключителен период. Видеата от села, често направени от 

млади хора, имат хиляди гледания в YouTube и Facebook, 

което повишава видимостта на селата и прави живота на 

село по-привлекателен. 

Чрез проекта е разработено и местно обучение, при 

което жители на селата с компетенции в областта на 

цифровите технологии помагат и обучават други 

жители. Част от това обучение се състои в местните 

клонове на Финландската асоциация за сърдечни 

заболявания (организация с нестопанска цел, която 

осъществява дейност в 16 региона на Финландия). 

Насърчават се всички да участват, независимо от 

цифровите им умения. Библиотеките се използват като 

място за обучение и партньор за сътрудничество, тъй 

като са отворени за всички и дейността им включва 

предоставяне на цифрова подкрепа. 

 

 
 

Проектът „Цифрови посещения“ е пионер в разработването 

на цифрова подкрепа и умения в региона. Дейностите и 

мрежите за сътрудничество на продукта създават нови 

идеи за проекти, независима цифрова подкрепа в селата и 

най-малко един нов проект (Цифрово активна Централна 

Финландия). 

Проектът е в сътрудничество с Финландската асоциация за 

сърдечни заболявания, Дружеството за Алцхаймер във 

Финландия, Федерацията на финландските пенсионери в 

Централна Финландия, села, библиотеки, общини, 

проекти, асоциации и други местни организации. 

Той вдъхновява нови оперативни и проектни идеи, както и 

смелостта да се изпробват нови дейности, като носи 

допълнителна самостоятелност и възраждане на живота в 

Централна Финландия. 
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Наименование на 
проекта 

Цифрови посещения 

Вид на 
бенефициера 

НПО 

Период 2019 – 2021 

Финансиране Общ бюджет: € 300 000 

Участие на ЕЗФРСР: € 126 000 

Национално/регионално участие: 
€ 153 472 

Частно/собствено участие: € 20 528 

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и обновяване на 
селата 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/digitally-visiting-finland_en 

• http://www.jamk.fi/digistikylassa 

За контакти susanna.nurmeksela@jamk.fi 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/digitally-visiting-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/digitally-visiting-finland_en
http://www.jamk.fi/digistikylassa
mailto:susanna.nurmeksela@jamk.fi


Digital Futures 
 

 

Картиране и подобряване на екологичната 
мрежа в селските райони на Белгия 
Проект по LEADER във Валония (Белгия) създава приложение за съвместно картиране на 
екологичната мрежа на Уасеж. 

 

Загубата на биоразнообразие е проблем в цяла Европа. 

Държавните органи и местните жители във Валония искат 

да подобрят начина, по който се разглежда биологичното 

разнообразие в производствените процеси и при 

използването на земята. Валонският регион в момента 

извършва проучване на екологичната си мрежа, т.е. на 

всички взаимодействия в дадена екосистема. 

Проектът BiomMap се финансира по Мярка 19 – 
LEADER/Водено от общностите местно развитие (ВОВР) на 
Валонската ПРСР и се ръководи от LEADER LAG 
Meuse@Campagnes. Проектът разработва цифров 
инструмент BiomMap – отворен, лесен за използване ресурс 
за общини, сдружения и граждани, които желаят да 
помогнат за създаването на местната екологична мрежа на 
територията на Уасеж (Централна Белгия). Целта на 
BiomMap е да подобри екологичната мрежа на 5% от 
територията на Уасеж. 

Съществуват множество източници на актуални данни, но те 
не винаги са леснодостъпни или лесни за използване. 
Проектът събира добрите практики по управление на 
данните от заинтересованите страни и определя 
възможности за сътрудничество и подкрепа, както и 
потенциални партньори, за да се гарантира устойчивостта 
на проекта. Заинтересованите страни също помагат за 
съставянето на списък с нуждите на потребителите и 
определяне на функционалности за инструмента. 

С BiomMap заинтересованите страни в селските райони ще 
могат да идентифицират, наблюдават и определят 
количествено особеностите на екологичната мрежа и да 
посочат характеристиките, пропуските и възможностите за 
подобрение. „Диагнозата“ за биологичното разнообразие 
ще бъде по-точна и ще се допълва непрекъснато с данни от 
съответното място. 

Проектът ще обучава доброволци, ще мобилизира 
специалисти, ще изтъква добрите практики и ще изгражда 
общност. Цифровият инструмент ще осигури картографска 
и количествена информация за екологичната мрежа на 
различни географски слоеве в дадена зона. 

Наред с популяризирането на действията по мрежата и 

общите съвети относно биоразнообразието проектът ще 

помогне на местните власти и жители да управляват 

екологичната мрежа на тяхната територия. 

В основата на проекта BiomMap в голяма степен е 

застъпен краудсорсинга и ангажирането на гражданите, 

земеделските стопани и ловците, като някои от тях вече 

помагат за възстановяване на естествените процеси и 

баланса на видовете. 

От стартирането на проекта са събрани 

институционални, научни и взаимодействащи партньори 

за внедряване на протоколи за обмен на данни и 

изграждане на инструмент, който отговаря на техните 

професионални изисквания. Същевременно 

инструментът ще бъде достатъчно прост и лесен за 

употреба, за да позволи възможно най-широко участие 

на граждани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В края на проекта Уасеж ще може да разчита на местна 

общност с широк кръг заинтересовани страни, всички 

мобилизирани около биологичното разнообразие и 

използващи инструмента BiomMap. Това съвместно 

картиране трябва да подобри опрашването, пречистването, 

обогатяването на почвата, съхранението на въглерод и 

опазването на почвите – всички от които допринасят за 

биологичното разнообразие. 

“Екологичната мрежа засяга всички.“  

Говорител, 
Община Уасеж 

 
В началото на 2023 г. в община Уасеж и други валонски 

общини ще бъде разпространен план за действие за мерки 

за насърчаване на създаването на екологични мрежи. 

 

Инструментът ще бъде свободен, а кодовете ще бъдат 

достъпни чрез мрежата, така че всеки местен орган, 

регион или провинция да може да го използва и 

адаптира към нуждите си. Няколко белгийски МГД вече 

го очакват. 

 

Наименование на 
проекта 

BiomMap 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие 

Период 2019 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 35 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 12 500 

• Национално/регионално участие: 
€ 22 500 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/biommap-belgium-wallonia_en 

• http://www.meusecampagnes.be/ 
biommap 

За контакти Agnes.demarneffe@wasseiges.be 

 

 
 

Проектът ще даде възможност на заинтересованите 
страни в селските райони да идентифицират, 
наблюдават и определят количествено особеностите 
на екологичните мрежи. 
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https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/biommap-belgium-wallonia_en
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http://www.meusecampagnes.be/biommap
http://www.meusecampagnes.be/biommap
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Нидерландски фермери наблюдават водата 
Оперативна група на ЕПИ-АГРИ съчетава съвременни техники за измерване с активен мониторинг от 
страна на земеделските стопани и органите по водите за повишаване качеството на водите. 

 

Управлението на водите по нидерландското крайбрежие  

се превърна в изключително сложен въпрос поради 

последиците от изменението на климата и слягането на 

почвите. Източниците на замърсяване като хлорид, 

торове и пестициди могат да се проследят дори до най-

малките разклонения на водопроводната система, 

докато повечето държавни пунктове за наблюдение са 

ограничени до главните разклонения и основните 

показатели. 

Решаването на тези предизвикателства изисква мерки, 

които са оптимизирани към местните условия, заедно с 

тясно сътрудничество между заинтересованите страни. 

Определянето на най-добрите стратегии за управление 

изисква повече данни на местно равнище, а прилагането на 

мерки, които засягат управлението на земеделските 

стопанства, изисква подход на сътрудничество. 

През 2018 г. три северни крайбрежни провинции, три 

органа по водата и представителната организация на 

земеделските стопани LTO Noord обединиха усилия за 

създаването на Оперативна група на ЕПИ-АГРИ с помощта 

на финансиране по Мярка 16 – Сътрудничество на 

Нидерландската ПРСР. Партньорите по проекта обединяват 

държавни органи за управление на водите и повече от 80 

стопани в пилотни земеделски райони с различни 

предизвикателства, предприятия и проблеми с 

управлението на водите. 

През двете години на проекта земеделските стопани и 

органите по водите участват в наблюдение на 

концентрацията на сол в повърхностните води и в плитките 

подпочвени води в земеделските почви. Целта е по-доброто 

разбиране на неотложността на мерките на местно 

равнище, включително в отделните ниви. 

Земеделските стопани събират данни за солеността и 

нивата на подпочвените води като измерват 

електропроводимостта на различни дълбочини.(2) Пилотни 

групи споделят данните чрез табло в реално време и 

заседават редовно, за да научат как функционира 

местната система като стимулират вземането на 

широкообхватни решения. 

Над 100 земеделски стопани измерват солеността на 

повърхностните води в различни разклонения на 

водопроводната система, което води до повече от 20 000 

измервания. Те показват пространствени и времеви модели, 

които насочват към възможните начини за оптимизиране на 

промиването с прясна вода. 

Над 50 земеделски стопани измерват ежечасно нивата на 

подпочвените води, което дава полезна информация за това 

колко бързо реагират нивата на водата на валежи и суша и 

как нивата на повърхностните води оказват влияние на 

нивата на подпочвените води в торфищата. 

За да измерят електропроводимостта на повърхността, 

стопаните използват преносимо устройство, AquaMobile, 

свързано с приложение чрез Bluetooth и прът AquaPin със 

сензори на различни дълбочини. Има и сензор за 

електропроводимост и сензор за налягане за нивата на 

подпочвените води. 

Онлайн таблото за представяне на данните се усъвършенства 

непрекъснато, което позволява бързо и лесно разчитане. 

Отделните земеделски стопани стават равностойни 

партньори на органите по водите, тъй като получават достъп 

до данните. Освен това се разработват модели, използващи 

прогнози за времето, за бързо генериране на прогнози за 

качеството на повърхностните води, нивата на подпочвените 

води и влагата в почвите. 

Проектът приключи, но повечето от пилотните 

местоположения продължават с наблюденията, а 

инициативата е достигнала до други региони и участници. 

В същото време онлайн таблото ще продължи да се 

усъвършенства. Проблемите с управлението на водите са 

различни, но процесът на съвместно събиране, разбиране 

и  работата с данните могат да се прилагат във всички 

региони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) Електропроводимостта е показател за концентрацията на сол в повърхностните води и плитките подпочвени води в земеделските почви . 

 
Над 100 земеделски стопани измерват 
солеността на повърхностните води, което води 
до повече от 20 000 измервания. 
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Наименование на 
проекта 

Фермери измерват водата 

Вид на 
бенефициера 

Оперативна група на ЕПИ-АГРИ 

Период 2018 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 1 500 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 150 000 

• Национално/регионално участие: 
€ 350 000 

• Частно/собствено участие: € 500 000 

• Други: € 500 000 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/farmers-measure-water- 
netherlands_en 

• https://www.acaciawater.com/pg-  

28008-7-104660/pagina/home.html 

За контакти jouke.velstra@acaciawater.com 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/farmers-measure-water-netherlands_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/farmers-measure-water-netherlands_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/farmers-measure-water-netherlands_en
https://www.acaciawater.com/pg-28008-7-104660/pagina/home.html
https://www.acaciawater.com/pg-28008-7-104660/pagina/home.html
mailto:jouke.velstra@acaciawater.com
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Помощ за пчеларите в и извън Латвия 
Финансиран от LEADER многоезичен цифров инструмент за пчелари подобрява благосъстоянието на 

пчелите и подобрява производството на мед. 

 

Пчеларите често отчитат проверките на пчелните 

семейства на хартия или чрез обозначения върху 

кошерите, което понякога е неудобно, а бъдещата 

обработка отнема време. Това им пречи да се 

възползват от по-богатия опит в пчеларската общност. 

Благодарение на подпомагането по Мярка 19 – 

LEADER/ВОМР на Латвийската ПРСР, проектът „Кралят на 

пчелите“ (Bee King) подобрява благосъстоянието на 

пчелните семейства, подпомага управлението на 

материалната база и дава възможност за сътрудничество и 

споделяне на знания между пчеларите. 

В този малък проект за технологични иновации участват  

много заинтересовани страни за създаване на 

мащабируем, лесен за използване инструмент за пчелари 

за ефективно водене на данни за пчелните семейства и 

задачи за планово управление. 

Предизвикателство за проекта е, че пчеларите често носят 

ръкавици и пръстите им са лепкави, което затруднява 

използването на цифрови инструменти. Изискването е 

въвеждането на данни и достъпът до информация да 

отнема по-малко от 15 секунди – скоростта, с която се 

записва на хартия. Проектът решава тези проблеми с 

преобразуване на реч в текст, етикети за близкополева 

комуникация(3) и разбираеми форми. 

Повече от 500 пчелари използват приложението BeeKing, за 

да планират и проследяват здравето на пчелното 

семейство, състоянието на пчелата майка, наличието на 

храна, събирането на меда, лечението от акари вароа и 

много други важни аспекти на пчеларството. Освен това 

приложението подпомага воденето на отчетност за 

пчелините, което е необходимо за биологично 

сертифициране. 

Структурирането на данните за пчелините по общ начин 

позволява на потребителите лесно да сравняват 

резултатите през сезоните и да избират най-добрите 

семейства за по-нататъшно размножаване. Пчеларите могат 

да използват приложението BeeKing в семейства или екипи 

като получават достъп до една и съща информация от 

много мобилни телефони. Освен потребителския форум 

предложението предлага споделяне на идеи и знания. 

Освен това е създаден портал за преглед и планиране от 

персонален компютър. 

За да се насърчи благосъстоянието на пчелите, безплатен 

План за начинаещи за до пет семейства позволява на 

хората да изпробват онлайн пчеларство в малък мащаб 

преди да инвестират в приложението. 

Проектът се осъществява в сътрудничество с две основни 

заинтересовани страни: асоциация на латвийските 

пчелари (партньор от отрасъла) и Партньорството за 

развитие на селските райони на област Рига(4) с акцент 

върху дейностите по LEADER и местните мрежи. 

Приложението BeeKing започва в малък мащаб и на 

местно равнище, но вече освен на латвийски се предлага 

и на английски, немски и шведски език. Това допринася 

за по-нататъшното му използване в други скандинавски и 

централноевропейски страни, като разширява 

сътрудничеството в полза на пчеларството. 

 
 
 

 
 
 
 

(3) Близкополевата комуникация (NFC) е протокол, който помага на две устройства да комуникират безжично, когато са 
поставени близо едно до друго. 

(4) LAG Lauku Attīstības Partnerība и община Сигулда. 
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Наименование на 
проекта 

Bee King („Кралят на пчелите“) 

Вид на 
бенефициера 

Частна компания 

Период 2019 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 20 700 

• Участие на ЕЗФРСР: € 14 490 

• Частно/собствено участие: € 6 210 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/bee-king-latvia_en 

• https://beeking.eu/en/ 

За контакти • info@beeking.eu 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/bee-king-latvia_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/bee-king-latvia_en
https://beeking.eu/en/
mailto:info@beeking.eu
mailto:info@beeking.eu
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Онлайн платформа за малки доставчици 
в селските райони на Германия 
HofladenBOX е онлайн платформа, чрез която местните хора купуват местни продукти в района 

по LEADER на област Фюрт. 

 

Малките местни производители на храни често изпитват 

затруднения при реализацията и посочването на  
местния произход на продукцията си в 

супермаркетите или при осигуряването на 

разумни цени. Директните продажби,  

например чрез фермерски магазин, не 

винаги са реалистична алтернатива  
поради необходимостта от допълнителни 

средства. Възможно е тази ситуация да  

окаже неблагоприятно влияние върху  

местната икономика, както и върху 

биологичното разнообразие, тъй като 

фермерите могат бъдат принудени да 

отглеждат масови продукти, които са по-търсени от 

местните сортове. 

Биргит Вегнер и Марайке Шалк искат редовно да купуват 

регионални храни, особено от малки производители, но 

това е трудно, тъй като разполагат с малко време след 

работа. 

През 2016 г. двете жени се свързват с местно земеделско 

сдружение и областната администрация на Фюрт, за да 

разберат дали земеделските стопани желаят да продават 

продукцията си директно на клиентите. Проучване сред 

около хиляда потенциални клиенти показва потенциалното 

търсене. 

Местна ИТ компания разработва онлайн платформа, която 

позволява на всеки земеделски стопанин, месар и пекар в 

региона да рекламира независимо продукцията си. В 

същото време Вегнер и Шалкet създават станция за 

преопаковане в стара плевня. Изследване сред 20 пилотни 

клиенти и 12 производители проверява удобството и 

технологията на идеята. Финансиране по Мярка 19 – 

LEADER/ВОМР на Баварската ПРСР им дава възможност да 

закупят бус за доставки и да наемат първите служители 

освен Вегнер и Шалк, които ръководят проекта. 

Проектът HofladenBOX стартира през м. март 2018 г. и се 

рекламира в местната преса и онлайн, като репортажи по 

радиото и телевизията увеличават неговата видимост. 

HofladenBOX управлява техническото решение, логистиката 

и маркетинга, като същевременно сближава земеделските 

стопани и крайните потребители. Клиентите получават 

пълна прозрачност за производителите на храната, която 

купуват, и могат да поискат информация директно от тях. 

Доставчиците често използват споделен транспорт за  

превозването на продукцията им до станцията за 

преопаковане два пъти седмично. Екипът на HofladenBOX 

опакова продуктите в хладилни кутии за многократна 

употреба и ги доставя два пъти седмично в домовете на 

клиентите или в някоя от 40-те автоматични пощенски 

станции. 

 

 
 

В HofladenBOX вече участват около 60 компании, 

предлагащи над 1 500 продукта. Регистрирани са повече 

от 3 000 клиенти и всяка седмица се получават близо 600 

заявки. 

През 2020 г. чрез платформата са продадени храни за близо 

1 млн. евро, като обемът се увеличава петкратно през 

пролетта на 2020 г. по време на първия пик на COVID-19. 

За много земеделски производители HofladenBOX се е 

превърнала във важен канал за разпространение, който 

спомага за запазването на работните места в регионалното 

земеделие. Освен това допринася значително за 

биологичното разнообразие, тъй като в HofladenBOX се 

получават запитвания за стари сортове ябълки или картофи, 

както и за хляб, произведен от специални зърна. 

Клиентите хвалят качеството и свежестта на продуктите, 

които се дължат на съкратеното време за транспортиране 

и съхранение. Добавената стойност на местната 

продукция остава в региона, а HofladenBOX вече има 

близо 20 служители в зависимост от сезона. 
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Наименование на 
проекта 

HofladenBOX 

Вид на 
бенефициера 

Частна компания 

Период 2017 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 90 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 23 000 

• Частно/собствено участие: € 67 000 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/hofladenbox-germany_en 

• http://www.hofladenbox.de 

За контакти mareike.schalk@hofladenbox.de 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hofladenbox-germany_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/hofladenbox-germany_en
http://www.hofladenbox.de/
mailto:mareike.schalk@hofladenbox.de
mailto:mareike.schalk@hofladenbox.de
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3. Устойчиво бъдеще 
Устойчивостта на селските райони може да се определи като способността на 

даден селски район да се адаптира към променящите се външни обстоятелства, 

като поддържа задоволителен стандарт на живот за своите жители.(1) Тази 

категория на RIA 2021 отличава проекти за общността, местните вериги за 

доставки и бизнес проекти, които допринасят за засилването на устойчивостта 

на селските райони на Европа. 

 

Продължаващата пандемия доказа необходимостта 

за постигане на по-устойчиво бъдеще на селските 

райони. Възможни отговори, които вече 

наблюдавахме, включват работа в отдалечени 

райони, повишена консумация на местни продукти 

и доразвиване на електронното здравеопазване и 

образование. 

Селските райони трябва да разработят собствени 

стратегии за подобряване на устойчивостта, 

различни от стратегиите за градските райони, и да 

се фокусират твърдо върху устойчивостта. 

Инвестирането в ключова инфраструктура и 

местни капацитети за транспорт и снабдяване е от 

съществено значение. 

Проектът „Местен селски магазин“ 

снабдява магазините в малките села в 

област Шпесарт (Германия) с качествени 

регионални продукти. Дългосрочната цел е 

да се повиши екологичната устойчивост на 

магазините (стр. 19). 

Селските райони трябва се възползват от 

характерните компоненти на благосъстоянието. 

Планирането на устойчивостта изисква да се отчитат 

предимствата вместо потенциалните проблеми на 

живота в провинцията: от наличието на биологични 

отпадъци до възможностите за по-интелигентна 

мобилност за хора и стоки. 

„Пилотният проект за кръгова биоикономика“ 

в Испания активира жива лаборатория с фокус 

върху биологичното земеделие за събиране 

на биологични отпадъци от съседи и 

превръщането им в компост за наторяване 

на реколтата, като създава икономически и 

социални ползи (стр. 18). 

  

В селските райони на Германия финансиран 

от ПРСР проект създава услуга за доставка с 

товарен автомобил в полза на местните 

хора, магазини и околната среда (стр. 17). 

Тази категория на RIA 2021 доказва, че 

финансираните от ПРСР устойчиви схеми за 

социално приобщаване могат да стимулират 

„местната гордост“ сред жителите, както и да 

повишат разпознаваемостта и оценката на 

туристите. Тези елементи също могат да 

допринесат за устойчивостта. 

Геопарк Рокуа във Финландия получава 

статут на Глобален геопарк на ЮНЕСКО. 

Национални и местни институции, 

организации и отделни лица работят 

заедно за развитието на региона и 

изграждането на устойчива дестинация за 

природоопознавателен туризъм  (стр. 20). 

Проектите „Slow Trips – Европейски бавни 

пътувания“ обединяват партньори от шест 

държави членки на ЕС, за да предлагат 

иновативни, екологосъобразни 

туристически продукти. Целта е да се 

привлекат нови  целеви групи, които са 

разочаровани от повърхностното 

разглеждане на забележителности (стр. 21).

 

 

(1) Вижте презентацията „Zooming in“ н тематичната 
лаборатория на LEADER на ЕМРСР „Designing LEADER 
for resilience“, https://enrd.ec.europa.eu/news-
events/events/enrd- leader-thematic-lab-designing-
leader-resilience-and- sustainability_en 
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https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-designing-leader-resilience-and-sustainability_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-designing-leader-resilience-and-sustainability_en
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https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-designing-leader-resilience-and-sustainability_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-designing-leader-resilience-and-sustainability_en
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Доставка на местни продукти с 
товарен велосипед в селските райони 
на Германия 
В Северозападна Германия услуга за доставки с товарен велосипед с подкрепа от LEADER 

осигурява ползи за местните хора, местните търговци и околната среда. 

 

Предприятието за печене на кафе на Дитер Катер и други 

местни компании искали да намалят екологичния си 

отпечатък и да станат въглеродно неутрални. Заедно с МГД 

Щайнфуртер Ланд и Щайнфурт Маркетинг и Туризъм 

(SMarT) през м. май 2017 г. Дитер стартира проект за 

доставки с товарен велосипед. Първоначалната идея е това 

да бъде пилотен проект за една година, който да подчертае 

предимствата на местната търговия, гъвкавостта, 

скоростта, доверието, регионалността и директния контакт 

с клиенти. 

 
“Навремето баща ми редовно доставяше хлебни 
изделия с велосипед или ръчна количка. Затова, 
когато Дитер Катер се обърна към мен, аз се 
съгласих с ентусиазъм.” 

Бертолд Пробст, 
Собственик на сладкарница 

 
Клиентите могат да поръчат стоки по имейл, телефон 

или общински интернет портал, които им се доставят 

два пъти седмично с електрическо товарно колело. 

Проектът позволява на по-слабо подвижните 

потребители да пазаруват на място, което има социален 

и екологичен принос за местната добавена стойност. 

Товарният велосипед се радва на постоянно 

нарастващо търсене, а в схемата се включват 15 

търговци на дребно. Това допринася и за 

осведомеността на хората за значението на устойчивата 

мобилност и на избора им къде да пазаруват. 

SMarT предлага организационна подкрепа чрез нов 

онлайн портал, като финансирането е осигурено чрез 

Мярка 19 – LEADER/ВОМР на ПРСР на Северен Рейн-

Вестфалия, като водещ партньор на проекта е МГД 

Щайнфуртер Ланд. Сред първите търговци са Café 

Konditorei Probst, Vinothek Steinfurt и Palstring GmbH & 

Co.KG. 

Местният магазин за велосипеди, DNL mobiel, създава 

товарен велосипед с помощен електрически двигател, 

който се зарежда от фотоволтаичната система на 

Катер. 

Компанията на Катер наема за доставчик 

велосипедист, които познава околността и може да 

настройва велосипеда. Първоначално услугите се 

предлагат два пъти седмично за три-четири часа. 

През 2018 г. проектът е продължен за още една година. 

Местните власти, компании и домовете за възрастни 

хора отново биват насърчени да ползват услугата. 

Проектът е представен на Markt der Regionen в Мюнстер 

и на съвместните събития на LEADER в цяла Германия. 

Избран е и за националния конкурс “gemeinsam stark 

sein” (силни заедно) на Германската селска мрежа. 

Това води между другото до стартиране на доставки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с товарен велосипед и в съседната област по LEADER 

Баумберге. 

Дитер Катер представя проекта на съседните общини. 

Те вече имат подобни услуги за доставка, а местен 

търговец на напитки, който първоначално участва в 

проекта, вече има собствен велосипед. 

Моделът на товарния велосипед, специално проектиран 

за услугата за доставки, вече се използва и от 

пощенската станция от нидерландската страна на 

границата. 

 

 

Наименование на 
проекта 

Доставки с товарен велосипед 
в Бургщайнфурт 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие 

Период 2017 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 15 300 

• Участие на ЕЗФРСР: € 7 900 

• Национално/регионално участие: 
€ 2 000 

• Частно/собствено участие: € 5 400 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/delivery-service-cargo-bike- 
burgsteinfurt-germany_en 

• http://www.die-steinfurter.de/ 
LieferserviceLastenrad 

За контакти carsten.rech@kreis-steinfurt.de  
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Моделът на товарния автомобил, специално 
проектиран за услугата за доставки, вече се 
използва и от пощенската станция от 
нидерландската страна на границата. 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/delivery-service-cargo-bike-burgsteinfurt-germany_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/delivery-service-cargo-bike-burgsteinfurt-germany_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/delivery-service-cargo-bike-burgsteinfurt-germany_en
http://www.die-steinfurter.de/LieferserviceLastenrad
http://www.die-steinfurter.de/LieferserviceLastenrad
mailto:carsten.rech@kreis-steinfurt.de
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Развитие на кръговата биоикономика 
в Испания 
Подпомагано от ЕЗФРСР биологично предприятие с нестопанска цел превръща биологичните отпадъци 

от съседите си в компост, като създава ползи за околната среда, икономиката и общността. 

 

В средиземноморските райони със слабо развито 

животновъдство органичните торове често са скъпи  

и недостатъчни. Това ограничава 

развитието на биологичното земеделие. 

 Josenea – социално предприятие за  

биологично земеделие, базирано в 

Северна Испания, обединява усилия с 

Обществения университет в Навара (UPNA) 

и две микропредприятия (Luar Ingurumena и 

Maestro Compostador) за проектиране и  

разработване на проста и евтина 

децентрализирана система за управление на биологични 

отпадъци. 

Финансиране по Мярка 16 – Сътрудничество на ПРСР на 

Навара осигурява възможност чрез проекта да се проучи 

събирането на местни биологични отпадъци и 

компостирането и да осигури обучение по системи за 

управление на биологичните отпадъци. 

Новата евтина система, управлявана от проекта, 

преработва над 300 тона биологични отпадъци годишно в 

100 тона органичен тор, който се използва на място за 

отглеждане на органични медицински растения. 

Обработката намалява разходите за Josenea, разнообразява 

стопанската дейност и създава три нови работни места, 

като допринася за улавянето на въглероден диоксид и 

намалява емисиите на парникови газове. 

Повече от 6 000 кг биологични отпадъци (включително 

отпадъци от резитба на дървета и храсти) се събират два 

пъти седмично от по-големите компании в областта в 

контейнери с вместимост до 100 литра. 

Биологичните отпадъци се смесват в динамични 

контейнери за компостиране върху бетонен под в 

съоръжението на Josenea в Лумбиер с помощта на 

машина, произведена от местно предприятие. 

Проучване на Университета в Навара води до промени в 

преработката и компостът вече достига зрелост за 

няколко седмици без просмукване и миризми. 

Компостът е подходящ за биологично земеделие и 

увеличава съдържанието на органичен материал в 

почвата. 

Консорциум за отпадъци – Навара и Администрацията на 

Навара разрешават събирането и преработката на 

отпадъци. Управлението на отпадъците в района се 

подобрява като допринася за постигането на целите на 

Рамковата директива за отпадъците на ЕС, както и за 

намаляване на разходите и екологичното въздействие 

от транспортирането на отпадъците до централизирани 

съоръжения. 

Проектът повишава доверието и ангажираността на 

гражданите при управлението на органичните  

отпадъци. Освен това допринася за повишаване на 

капацитета на мениджърите по управление на 

биологичните отпадъци и решимостта на създателите на 

политики да изпробват децентрализирано управление на 

отпадъците. Техниците по управление на отпадъците се 

обучават в малки съоръжения за компостиране, а Josenea 

е „жива лаборатория“ на децентрализиран процес на 

управление на отпадъците. Освен това съществуват 

курсове за учене чрез практика за оператори на 

съоръжения, както и университетско образование за 

техници и студенти. Предлагат се и летни курсове и 

срещи, специално предназначени за местни жители и 

училища. 

 

Проектът е представен на научни и технически срещи в 

Брюксел, Мадрид, Боливия и Коста Рика. Интензивна 

програма за посещения е приема създатели на политики от 

различни държави, включително Чили и Китай, 

заинтересовани от процес на компостиране, който изисква 

само евтино местно оборудване. Това означава, че може 

лесно да се прилага на други места и да даде възможност 

на малките общини да допринесат за постигане на целите на 

ООН за устойчиво развитие и да подпомогнат растежа на 

кръговата икономика. 
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Наименование на 
проекта 

Пилотен проект за кръгова 
биоикономика 

Вид на 
бенефициера 

Частна компания; Университет 

Период 2018 – 2019 

Финансиране • Общ бюджет: € 197 963 

• Участие на ЕЗФРСР: € 101 341 

• Национално/регионално участие: 
€ 54 568 

• Частно/собствено участие: € 42 054 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/re-thinking-management- 
organic-waste_en 

• http://www.josenea.bio/sostenibilidad/ 

За контакти jesuscia@josenea.com 

 

 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/re-thinking-management-organic-waste_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/re-thinking-management-organic-waste_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/re-thinking-management-organic-waste_en
http://www.josenea.bio/sostenibilidad/
mailto:jesuscia@josenea.com
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Постигане на устойчивост за местните 
магазини и производители в Германия 
В селските райони на Германия LEADER свързва собственици на селски магазини и местни 

производители. Продажбата на регионална земеделска продукция на местно равнище 

спестява разходи за транспорт и увеличава подкрепата за местното земеделие. 

 

Областта по LEADER Шпесарт в Централна Германия обхваща 

над 100 села, но има само 15 селски магазина. 

Много от тях са застрашени от демографските промени, 

включително от загуба на бизнеса заради хората, които 

пътуват до по-големи градове, за да работят и пазаруват. 

Селските магазини помагат за задоволяване на нуждите на 

по-слабо подвижните хора като възрастните жители и са 

място, където могат да се срещат селските общности. 

Оцеляването на селските магазини в региона изисква 

местното пазаруване да се направи по-привлекателно и да 

се насърчи местното търсене по целенасочен начин. 

Работата с местни маркетингови и търговски експерти, 

Местната група за действие LAG SPESSARTregional e.V. 

създава мрежа от собственици на селски магазини и местни 

производители. Получено е съфинансиране от Мярка 19 – 

LEADER/ВОМР на Баварската ПРСР. 

Мрежата Regio.Dorf.Laden стартира през 2016 г. Частната 

компания Regio.Marketing GmbH и Търговско-промишлената 

палата на Ханау-Гелнхаузен-Шлюхтерн са партньори в 

процеса. 

Проектът засилва икономическата ефективност и 

устойчивостта на селските магазини, като обединява групи, 

които дотогава са работили самостоятелно и по-малко 

ефективно. Селските магазини се превръщат в места за 

продажба на качествени регионални продукти и 

привлекателността им се повишава. 

Собствениците на магазини получават професионални 

съвети за избора, маркетинга, контактите с клиенти, 

проектирането на рафтовете и излагането на стоките в 

техните обекти. Благодарение на целева реклама и 

етикетиране клиентите разбират от пръв поглед, че 

купуват продукт от региона. 

Селските магазини вече могат да поръчват от каталог с 

регионални продукти, а от мрежата са разработили 

съвместен „продукт на месеца“. Той се закупува 

колективно, което го прави икономически ефективен 

за производителите. 

От мрежата са разработили и прост цифров инструмент за 

планиране на ефективни маршрути за доставка, с което се 

намаляват емисиите на CO². 

Към момента мрежата включва 10 селски магазина и 

около 20 производители, месарници и пекарни. 

Магазинерите са разширили асортимента от 

регионални продукти и са наясно с промоциите и 

продуктовото позициониране на мястото на продажба. 

 
“Страхотните продукти на местните 
производители трябва да оцелеят. Тук в 
магазина клиентите получават консултация за 
всеки отделен продукт, могат да опитат и ни 
вярват, че стоките се произвеждат правилно. 
Особено във времена на голяма несигурност 
забелязваме, че клиентите продължават да 
идват при нас.” 

Симоне Биеносек, 
Собственик на магазин 

 

Около 23 работни места на пълно работно време са 

запазени в селските магазини в област Шпесарт, а 

четири магазина са осигурили наследниците си. 

Проектът доказва, че асортиментът от регионални продукти 

играе ключова роля за увеличаване на продажбите в 

селските магазини. Местните магазини, които продават 

местни продукти укрепват своята икономическа 

жизнеспособност като осигуряват допълнителни социални и 

екологични ползи. 

  

 

 
Проектът увеличава устойчивостта на селските 
магазини, които служат и като място за 
срещи за селските общности. 

Наименование на 
проекта 

Местен селски магазин 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие 

Период 2016 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 137 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 10 812 

• Частно/собствено участие: € 26 632 

• Други: € 99 556 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/local-village-shop-germany_en 

• http://www.spessartregional.de/regio- 
dorf-laden/ 

За контакти jennert@spessartregional.de 
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Устойчиво развитие във финландски 
геопарк 
Финансиране по ЕЗФРСР допринася за обединяване на местните власти, хората и бизнеса за 
получаване на статут на Геопарк на ЮНЕСКО и заздравява връзката им с природата, местната 
идентичност и гордост. 

 
 

 

Глобални геопаркове на ЮНЕСКО са самостоятелни 

обединени географски области, където обекти и 

територии с международно геоложко значение се 

ръководят с цялостна концепция за защита, образование и 

устойчиво развитие.(2) Геопарковете съчетават опазване с 

устойчиво развитие на околната среда с участието на 

местните общности в подход „отдолу нагоре“. 

Област Лауханвуори-Хямеенкангас в Югозападна 

Финландия е обявен за Геопарк на ЮНЕСКО през 2020 г. 

Жизнеността на първоначално разпокъсания регион обаче 

се нуждае от укрепване, а възможностите за бизнес и 

препитание се подобряват. 

Процедурата по процедурата по придобиване на статут на 

геопарка е възможност за местните жители да участват в 

разработването на собствена околна среда, да подобрят 

сътрудничеството и да засилят взаимодействието. За  

постигането на това е създаден проект, съчетаващ 

национално финансиране и подпомагане от ЕЗФРСР по 

Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на селата на ПРСР 

на континентална Финландия. 

Районът на геопарк Лауханвуори-Хямеенкангас е на 

границата на три провинции и девет рядко населени 

общини. Проектът осигурява сътрудничество между 

общините, екологичната служба Metsähallitus, Института за 

природни ресурси на Финландия, частни компании, НПО, 

образователни институции и жители. 

Проектът обединява местните нужди, целите на ЕС за 

развитие на селските райони и критериите на ЮНЕСКО в 

конкретни дейности. Усилията са да се засилят 

стопанските дейности в региона, да се повиши 

осведомеността на местно равнище и подкрепата за 

региона, както и да се привлекат местните жители. 

Регионалните туристически компании са особено 

ангажирани с разработването на оперативен план за тази 

дестинация за природоопознавателен туризъм. Специален 

акцент е поставен върху благоденствието, здравето и 

храната, както и върху геоложката история на региона, 

особено на влажните зони. Висши учебни заведения 

разработват цифрово ръководство за посетители въз 

основа на данни за местоположението. 

Дни на мероприятия в геопарка и занятия за деца и 

младежи повишават информираността им по отношение на 

околната среда, а устойчивото развитие на Геопарка се 

насърчава чрез семинари и други събития за общини и 

местни жители. Това спомага за засилване на местната 

идентичност и гордостта на местните жители от региона. 

Уебсайтът Lhgeopark.fi на фински и английски език 

акцентира върху атракциите и туристическите услуги в 

парка. Сертифицираните компании могат да показват знака 

„Устойчиво пътуване във Финландия“ и да използват логото 

GEOfood върху местни продукти, за да подчертаят 

устойчивостта и традициите. 

Посещенията на сайтовете на Геопарка се увеличават от 4 

000 през 2018 г. до 24 000 през 2020 г. Гледанията на 

канала на Геопарка в YouTube нарастват от 700 гледания 

през 2018 г. до близо 19 000, а посетителите на природните 

забележителности в Геопарка са двойно повече. 

В проекта участват хора от най-различни среди, 

включително студенти, както и възрастни с трудности при 

намирането на работа. Той осигурява професионален опит 

за петима младежи, създадена е една нова компания, а на 

посетителите на Геопарка се предлагат няколко нови 

услуги. 

Проектът споделя дейности и най-добри практики с 

национални и международни проекти. 

 

   
(2) http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/ 
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Наименование на 
проекта 

Устойчиво развитие в Геопарк 

Вид на 
бенефициера 

НПО 

Период 2019 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 397 828 

• Участие на ЕЗФРСР: € 167 088 

• Национално/регионално участие: 
€ 190 957 

• Частно/собствено участие: € 39 783 

Мярка по ПРСР M07 – Основни услуги и обновяване 
на селата 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/sustainable-development- 
geopark-finland_en 

• https://lhgeopark.fi 

За контакти terttu.hermansson@lhgeopark.fi 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/sustainable-development-geopark-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/sustainable-development-geopark-finland_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/sustainable-development-geopark-finland_en
https://lhgeopark.fi/
mailto:terttu.hermansson@lhgeopark.fi
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Бавни пътувания в селските райони в 
(и извън) Австрия 
Транснационален проект за сътрудничество LEADER обединява девет европейски региона, за 

да предложи масов и устойчив туризъм за опознаване на местната култура и бит. 

 

Slow Trips – Европейски бавни пътувания обединяват 

партньори от шест държави членки на ЕС, за да предлагат 

туристически продукти в отдалечени места за споделяне на 

местната култура и бит. Автентичността е от ключово 

значение за разлика от организираните туристически 

мероприятия. Пътешествениците се учат от домакините и 

обратно. Пътуванията се организират с максимално 

уважение към околната среда. 

 
“Като позволявате да Ви „забавляват“ 
оставяте на заден план досега с местния бит.” 

Волфганг Бергер, 
МГД Zeitkultur Oststeirisches Kernland 

 

Този транснационален проект за сътрудничество се 

ръководи от МГД Zeitkultur Oststeirisches Kernland и 

използва финансиране по Мярка 19 – LEADER/ВОМР на 

Австрийската ПРСР. Партньори по проекта са МГД от 

Германия, Италия, Литва, Люксембург и Швеция. 

Основавайки се на неконвенционалното определение за 

„бавно пътуване“, проектът преформулира туристическото 

преживяване, като акцентира на съдържанието вместо на 

формата. Проектът включва измисляне, въвеждане и 

рекламиране на продукти в девет европейски дестинации. 

 
“Slow Trip е нов начин на пътуване. Това е 
пътуване, вдъхновено от щастлива 
случайност или съвпадение, редуване на 
усещането за приключение и подслон.” 

Хенрик Томке, 
МГД Nedre Dalälven, Швеция 

 
Тези продукти са преживявания, които варират от 

нетрадиционни до доста ексцентрични. Споделянето на 

преживяванията се основава на културното и историческо 

наследство на всяка област и може да е с акцент 

геокешинг или носталгични места като пристанища, жп 

гари и бакалии. 

 
“Наричаме го „локалност“. Това отговаря на 
нашия копнеж за автентичност, заземяване и 
усещането, че си у дома далеч от дома.” 

Двуезичният сайт за бавни пътувания представя 

множество продукти и поддържа резервации с обща 

идентичност Slow Trips, за да подобри 

разпознаваемостта. Това помага за 

интернационализирането на предприятията в селските 

райони, като увеличава приходите им. Най-малко 15 

нови туристически продукта във всяка област се 

основават на културно и историческо наследство, за да 

представят областта по нетрадиционни начини. 

Журналисти, блогъри и микроинфлуенсъри се канят на 

виртуални и физически прес-турове. Туристическите 

сдружения информират и предлагат регионални „бавни 

пътувания“ като основни екологосъобразни продукти. 

Проектът вече доказа, че е приложим на други места, тъй 

като продуктите за бавни пътувания в цяла Европа са 

структурирани по подобен начин, въпреки значителните 

разлики на местно или регионално равнище. 

Устойчивостта се подобрява чрез нови употреби на местни 

ресурси като традиционна култура, пейзаж и строителни 

традиции, като акцентира върху местни специалитети и 

скрити съкровища. 

 
“Почитателите на Slow Trip включват 
изследователи, активни творци, културни 
пуристи и изследователи на бавната култура.” 

Хенриета Милиаускиене, 
МГД Област Алитус, Литва 

 

Използвайки тенденцията за получаване на преживявания 

вместо на услуги или продукти, Slow Trips показва 

участници, които се наслаждават на „единството в 

многообразието“ на областите в цяла Европа. 

Жак Фонс, 
МГД Atert-Wark, Люксембург 

 
Като водещ партньор МГД Zeitkultur Oststeirisches 

Kernland допринася с професионални комуникативни 

умения и осигурява съгласуваност в рамките на проекта. 

Управлението на транснационалния проект е задача на 

ARGE Cult Trips & Slow Travel в сътрудничество с 

Tourismusregionalverband Oststeiermark. 

 
 

(3) Данните за финансирането се отнасят само за МГД Zeitkultur Oststeirisches Kernland.  

Наименование на 
проекта 

Slow Trips (Бавни пътувания) 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие 

Период 2018 – 2022 

Финансиране(3) • Общ бюджет: € 120 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 76 800 

• Национално/регионално участие: 
€ 19 200 

• Частно/собствено участие: € 24 000 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/slow-trips-austria_en 

• https://www.slowtrips.eu 

За контакти barbara.stumpf@zeitkultur.at 

 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/slow-trips-austria_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/slow-trips-austria_en
https://www.slowtrips.eu/
mailto:barbara.stumpf@zeitkultur.at


 

4. Социално 
приобщаващо бъдеще 
Социалното приобщаване е дълъг процес, който има за цел да накара всички групи хора 

в дадена общност да се чувстват ценени и важни. То изисква да се отговори на различни 

нужди в обществото и да се подкрепят и интегрират уязвимите групи, като им се даде 

възможност да участват пълноценно в обществото. Тази категория на RIA 2021 отличава 

проекти по теми от здравеопазване до настаняване и които насърчават приобщаването на 

селските общности. 

 

За постигането на динамични, приобщаващи селски 

райони от съществено значение е справянето с 

предизвикателства като липсата на устойчиви 

стопански дейности, която принуждава жителите на 

селските райони да се местят в градовете, за да 

търсят работа или по-добро качество на живот и на 

свой ред води до обезлюдяване. 

Младежите, жените, мигрантите, възрастните и 

хората с увреждания са изложени на особено голям 

риск от бедност и социално изключване. ПРСР могат 

да подкрепят проекти, които предлагат индивидуални 

решения на специфичните предизвикателства, пред 

които са изправени тези групи в селските райони. 

Образованието е от ключово значение за постигане на 

социално включване. Тази категория на RIA 2021 

обхваща примери за проекти, които насърчават  

диалога между поколенията и трансфера на знания 

през поколенията в полза на цялата общност. 

LEADER подпомага създаването на „Супер 

наставници“ – единствената служба за 

междупоколенческа училищна подкрепа във 

Великото херцогство Люксембург (стр. 23). 

Професионалното обучение е важно за създаването на 

възможности за младите жители на селските райони и 

за повишаване на благосъстоянието им. ПРСР могат да 

помогнат като подкрепят създаването на качествени 

помещения и ефективния трансфер на знания. 

На стр. 24 можете да научите за „Мобилна 

работилница“, създадена да подпомогне 

младежи в неравностойно положение в селските 

райони на Австрия. Мобилен контейнер е 

превърнат в място за обучение и срещи, за да се 

насърчи контакта между местните 

предприятия и младите хора и да се подобрят 

възможностите за намиране на работа. 

„Андалусийско училище за пастири“ в Испания 

(стр. 25) е проект за обучение на хора, които 

желаят да работят в областта на пасищното 

или екстензивното животновъдство на 

основата на обмяна на традиционни и 

иновативни знания между поколенията. 

ЕЗФРСР подкрепя и дейности като социално селско 

стопанство, при което земеделието противодейства на 

изолацията на уязвимите групи. От основно значение за 

успеха е партньорският подход с постоянна комуникация 

между ключовите заинтересовани страни – земеделски 

стопани, учители и местна администрация. 

Австрийските проекти за семейни ферми „Зелена 

грижа“ предлагат социални услуги близо до дома 

в селските райони. Те подобряват качеството 

на живот, гарантират и създават работни 

места и допринасят за запазването на 

дребното селско и горско стопанство (стр. 26). 

Липсата на инфраструктура е голямо 

предизвикателство за жителите на селските райони. 

За да се противодейства на изолацията финансираните 

от ПРСР проекти могат да предлагат по-добра 

мобилност и обществен транспорт, както и 

увеличаване на достъпността на местните услуги. 

Финансиране от ЕЗФРСР помага за решаване на 

проблемите на мобилността и достъпа до 

обществени услуги в изолиран регион на Франция. 

Услуга за съвместно ползване на електромобил 

осигурява екологично чист транспорт на 

достъпна цена, като насърчава споделеното 

пътуване и укрепването на социалните връзки 

(стр. 27).  
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Супер наставници в Люксембург 
Сдружение с нестопанска цел използва подкрепа от LEADER за свързване на различни поколения в 
„грижа за общността“ като предоставя междупоколенческа училищна подкрепа. 

 
В наши дни много възрастни хора достигат пенсионна 
възраст със запазени сили и енергия. Много от тях са 
придобили богати знания през трудовия си стаж, които 
могат да се предадат на по-младите поколения. 

В същото време децата изпитват все повече трудности с 

ученето, често им липса организация и самоувереност. 

Външен човек може да им помогне да избегнат 

напрежението около домашните. Други деца се нуждаят 

от подкрепа по конкретен предмет, каквато родителите не 

могат да предоставят поради липса на умения, време или 

интерес. 

Проектът Super Senior („Супер наставници“) събира тези 

два свята, за да създаде услуга за междупоколенческа 

училищна подкрепа, където всички страни имат стимул да 

намерят ползи и удовлетворение. 

Местното сдружение MEC – Mouvement pour l'Egalité des 

Chances pour Tous (Движение „Равни възможности за 

всички“) работи с МГД Област Мюлертал, за да насърчи и 

даде възможност на възрастните хора да предоставят 

доброволна помощ с уроците на ученици в началните 

училища в Люксембург. 

Споразумения с няколко общински администрации заедно с 

финансирането по Мярка 19 от ПРСР – LEADER/ВОМР 

покрива оперативните и разходите за персонал. Това 

позволява да започне набирането на кадри с разпращането 

на брошури до домовете на всички възрастни хора  в 

област Мюлертал. Кандидатите преминават изпити по 

френски, немски и математика – основните предмети в 

люксембургските начални училища. Специалист по 

наемането на кадри оценява чрез интервю мотивацията на 

всеки кандидат, а обучението включва детска психология и 

разясняване на основите на училищното обучение. Този 

процес дава на родителите гаранция за качество. 

Проблемите в училище се разглеждат обстойно с 

родителите, ученика, наставника и сдружението, за да се 

определят дните, часовете и честота на занятията, които 

се провеждат в домовете на учениците в присъствието на 

възрастен член на тяхното семейство. 

В момента 16 наставници подпомагат група от 40 деца, 

обичайно за 10 занятия, които могат да бъдат подновявани 

два пъти. Системата обаче е гъвкава и може да се 

адаптира според всеки отделен случай. Едно занятие 

струва 10 евро, по-голяма част от които покриват пътните 

разходи на наставниците, а малка част се заделя за 

подарък за старателните ученици в края на обучението. 

На всеки два месеца в седалището на MEC asbl се 

провеждат контролни срещи между наставниците и 

сдружението за обмяна на опит. Това допринася за 

сплотеността на групата и екипния дух. Някои участници 

дори създават приятелства. 

„Супер наставници“ е безценен поради споделянето на 

знания и подобряването на социалното сближаване. 

Наставниците поддържат знанията си, чувстват се 

ценени и запазват връзка с новото поколение. Децата 

научават много, включително да бъдат търпеливи, как 

да прилагат наученото и да придобият по-широка 

представа за живота. Родителите се възползват от 

намаляването на напрежението в семейството, от 

повече време за неучебни дейности и по-малко 

проблеми в грижите за децата. Учителите намират, че 

услугата допринася за мотивирането на децата. 

Услугата „Супер наставници“ се предлага в 14 общини в 

област Мюлертал, в която живеят над 26 000 жители. 

През 2021 г. достига до девет общини в област Мозел с 

над 30 000 жители. 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

Супер наставници 

Вид на 
бенефициера 

НПО 

Период 2018 – 2020 

Финансиране • Общ бюджет: € 49 040 

• Участие на ЕЗФРСР: € 25 893 

• Национално/регионално участие: 
€ 17 262 

• Частно/собствено участие: € 5 885 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/super-senior-luxembourg_en 

• http://www.mecasbl.lu 

За контакти aurelia.pattou@mecasbl.lu 
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Мобилна работилница стимулира 
приобщаването на младите хора в Австрия 

Подпомагане от LEADER допринася за създаването на място за обучение и срещи за младежи в 

неравностойно положение, като подобрява по този начин перспективите за професионално развитие. 

 

Навлизането в света на работещите е сложно 

предизвикателство за много млади хора, тъй като това е 

първият път, когато уменията на индивида се съгласуват 

с възможностите на пазара на труда. Това 

предизвикателство е още по-голямо за младежите в 

неравностойно положение. В селските райони времето за 

пътуване допълнително затруднява достъпа до 

възможности за образование и работа. 

В Източна Щирия (Източна Австрия) МГД Zeitkultur 

Oststeirisches Kernland и асоциация Chance B обединяват 

усилия за създаването на проект по LEADER (финансиран 

по Мярка 19 на Австрийската ПРСР) за справяне с тези 

предизвикателства. 

Проектът превръща неизползван контейнер в грандиозно 

място за обучение и срещи, което да предизвика интерес 

и да създаде контакти между младежите и компаниите. 

Тази „мобилна възможност“ насърчава положителните 

промени при младежи в неравностойно положение и 

осигурява позитивен трудов опит и обучение, чрез които 

се стимулира самочувствието и се разкриват скрити 

таланти. 

Оборудването в ремаркето включва гъвкаво работно 

пространство с бар и кухня, както и зона за 

индивидуални срещи. Интериорът стимулира 

любопитството и участието. Малки мобилни работни маси 

(работни кутии) дават възможност на младите хора да  

изучават практически до 25 занаятчийски професии (от 

дърводелство до програмиране). Гъвкавият интериор 

може да се използва за семинари и образователни 

събития, например кариерно ориентиране, творчески 

техники или развитие на лични и професионални 

компетенции. 

 
“Проектът продължава технологична и социална 
иновация: техническото-цифровизирано оборудване 
във всяко ремарке създава мобилно и гъвкаво място 
за общуване за по-добро кариерно ориентиране на 
младежите в селските райони.” 

Волфганг Бергер, 
МГД Zeitkultur Oststeirisches Kernland 

 

Контейнерът се паркира близо до жилищни райони, за да 

се постигне максимално участие. Младите хора могат да 

изследват индивидуалните си таланти чрез практически 

упражнения. Работното пространство въвежда нови 

технологии и акцентира върху сериозните технологични 

промени във всички професии. Организацията помага и 

за въвеждането на нови професионални профили без 

традиционните стереотипи, свързани с пола, за да могат 

повече млади хора да се запознаят с техническите 

професии. 

На заинтересованите млади хора се предлага стаж в над  

30 малки, средни и големи фирми в Източна Щирия. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собствениците и съдружниците в предприятия преминават 

обучение в специализирани семинари за работа с младежи. 

Целта е да се повиши осведомеността сред собствениците 

на фирми за силата и потенциала за развитие на тези млади 

хора. 

 
“Интегрирането на младежи с ограничени възможности 
на пазара на труда сега е по-важно от всякога!” 

Ерика Райзенегер, 
Ръководител на проекта 

 
Всички 15 МГД в Щирия поддържат редовна комуникация 

относно кариерното ориентиране. Понастоящем проектът 

включва 40 училища, както и регионалните служби на 

Австрийската икономическа камара и обществената служба 

по заетостта, управление на качеството на училищното 

образование, образователни организации и професионални 

асоциации. 

 

Наименование на 
проекта 

Мобилна работилница за младежи в 
неравностойно положение 

Вид на 
бенефициера 

Местна група за действие; НПО 

Период 2019 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 80 000 

• Участие на ЕЗФРСР: € 51 200 

• Национално/регионална участие: 
€ 12 800 

• Частно/собствено участие: € 16 000 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/mobile-workroom-  
disadvantaged-adolescents-austria_en 

• http://www.zeitkultur.at 

За контакти info@zeitkultur.at 
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Андалусийско училище за пастири 
Подпомаган от ЕЗФРСР проект за обучение в Испания преодолява проблемите на 

обезлюдяването и липсата на приемственост между поколенията в животновъдството чрез 

трансфер на традиционни и иновативни знания, наред с екологичните аспекти. 

 

Типично по пастирски, Андалусийското училище за 

пастири е пътуващо. Започнало дейността си през 2010 г., 

училището предлага 540 часа годишен курс на обучение 

по скотовъдство всяка година на различно място в 

Андалусия (Източна Испания). 

Основната причина за създаването на този проект е да се 

популяризира скотовъдството като възможност за работа 

за млади хора. Програмата дава възможност за 

преодоляване на обезлюдяването в много области на 

Андалусия като предлага работни места в селските 

райони, свързани с традиционни професии, в които рядко 

се срещат млади хора. Проектът също така носи социално 

признание на пастирството, като гарантира оцеляването 

на богато историческо и културно наследство. Андалусия 

има и важно генетично наследство от шест породи кози, 

шест породи овце и седем породи говеда, които са 

уникални за района, а Андалусийското училище за 

пастири включва информация за тях във всеки курс. 

Пастирите и животните играят важна роля за опазването 

на биологичното разнообразие на природните области, а 

130 пастири са обучени да дават практически уроци на 

студентите. Ръководители на защитени зони, 

природозащитници и пастири вземат дейно участват в 

Училището. 

Училището е работило с над 60 обществени и частни 

организации, като повече от 30 участват всяка година. 

Така осигурява широк кръг актуални теми, включително 

здраве на животните, производство, стопанско 

управление, икономика и маркетинг, както и цифрови 

инструменти. Обучението се съчетава със стажове, в 

резултат на което между 60 и 90% от студентите започват 

да се занимават с животновъдство. 

Училището предлага и дейности с деца и младежи в 

училища и колежи в цялата област, както и дни на 

отворени врати за местни земеделски стопани и 

технически специалисти. 

Търсенето е три пъти по-голямо от свободните места и 

продължава да се увеличава. Повечето студенти са на 

възраст между 18 и 30 години, със семейни традиции в  

животновъдството. В тази традиционно мъжка професия 

досега от 129 студенти 30 са жени, а акцентът върху 

равенството между половете непрекъснато увеличава 

дела на жените студенти, като се очаква скоро да 

достигне 50%. 

Проектът се ръководи от Андалусийския институт за 

земеделски изследвания и обучение и е съфинансиран по 

Мярка 1 – Трансфер на знания и действия по 

осведомяване на Андалусийската ПРСР. 

 

 

 
Силното влияние в масмедиите увеличава признанието на 

проекта на регионално, национално и международно 

равнище като модел за обучение на животновъдите на 

бъдещето. Проектът е представен и на конференции в 

Испания, Италия, Мароко, Гватемала и Колумбия. 

Създадена е мрежа за сътрудничество с инициативи, 

свързани с обучение по екстензивно животновъдство в 

Баската автономна област, Каталония, Канарските 

острови, Естремадура и Астурия. Проектът може да се 

прилага и в други европейски региони. 

 

 

Наименование на 
проекта 

Андалусийско училище за пастири 

Вид на 
бенефициера 

Обществена институция 

Период 2010 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет (годишен): € 37 941 

• Участие на ЕЗФРСР (годишно):  

€ 34 147 

• Национално/регионално участие: 
€ 3 794 

Мярка по ПРСР M1 – Трансфер на знания и 
действия за осведомяване 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/andalusian-shepherd- 
school-2017_en 

• https://escueladepastoresdeandalucia.es 

За контакти franciscoa.ruiz@juntadeandalucia.es 
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Socially Inclusive Futures 
 

 

Зелена грижа в селските райони на 
Австрия 
Насочен към взаимодействието между човека и природата финансиран от ЕЗФРСР проект осигурява 

възможност за предоставяне на диверсифицирани услуги от земеделски стопани, социални агенции и 

институции. 

 

Овощните градини, лозовите насаждения, обработваемите 
площи, добитъка и залесяването позволяват на земеделските 

стопанства да съчетават вътрешното и външното пространство, 
производството на висококачествени храни и прекия 

контакт с животните и растенията. Земеделските 
стопани могат да използват този опит заедно с 

образованието и социалните си умения, за да 

обединят усилия със социални организации, 

институции и общини и да предоставят 

социални услуги там, където са необходими. 

През 2011 г. Виенската селскостопанска камара 

използва подпомагане от ЕЗФРСР за създаване на  
проекта “Зелена грижа – където хората просперират“. 

Целта е да се помогне на земеделските стопани да предлагат 

социални услуги, които диверсифицират източниците на 

доход, като допринасят за социалното и икономическо 

развитие в селските райони. През 2014 г. е учредена 

асоциацията ARGE Green Care Австрия с участието на 23 

заинтересовани страни, включително представители на 

федералните министерства, Обществената служба по 

заетостта и социално-икономически организации, за да се 

обхване цялата страна. През 2015 г. асоциацията Green Care 

Австрия е учредена като национална мрежа за компетентност, 

която събира всички девет австрийски селскостопански 

камари. Мярка на ПРСР 16 – Сътрудничество се използва за 

подпомагане на дейностите по проекта между 2018 и 2023 г. 

Иновативните услуги „Зелена грижа“ помагат в грижите за 

младежите и възрастните хора, както и за контакта с 

животни, които повишават благосъстоянието на хора с 

физически и умствени увреждания. Създаването на такива 

социални услуги на мястото, където са необходими 

осигурява множество ползи. Тези неселскостопански 

дейности могат да повишат доходите и да създадат нови 

работни места в селските райони, включително за хора с 

увреждания. Освен това услугите използват 

съществуващата инфраструктура и са по-близо до местата, 

в които са необходими, което намалява пътуванията. 

 
“Страхотно е, че съществува „Зелена грижа“, 
особено за млади хора, които биха искали да 
ръководят стопанствата по различен начин 
от предишните поколения”. 

Участващ земеделски стопанин 

 

Помощта за семейните стопанства и техните партньори за 

сътрудничество при изпълнението на услугите започва с 

първоначалната идея за проект, изясняване на правната 

база, осигуряване на квалификация в сътрудничество с 

институтите за обучение в селските райони и изграждане 

на партньорства. Подкрепата продължава по време на 

изпълнението, сертифицирането за качество и по-

нататъшното развитие на маркетинга и критериите за 

качество. Качеството се осигурява чрез вътрешно 

сертифициране от Green Care Австрия, последвано от 

акредитация от външен сертифициращ орган. 

“Сертифицирането дава на нашите гости 
известна сигурност за предлаганото качество!” 

Говорител на „Зелена грижа“ 

 
Към м. ноември 2020 г. съществуват 113 земеделски 

стопанства, сертифицирани по „Зелена грижа“. До момента са 

разработени 12 услуги „Зелена грижа“ за образователни, 

социални и здравни услуги в земеделски стопанства, дневни 

центрове за хора с деменция, както и за подобряване на 

здравословното състояние. 

Централно място в проекта заема прякото сътрудничество 

между земеделските стопанства и институциите, които 

включват Асоциацията на общините, мрежата LEADER и 

компанията Familie & Beruf GmbH, която подкрепя създаването 

и изпълнението на политики и практики за подкрепа на 

семействата от предприятия, органи и общини. 

За подпомагане на развитието на концепцията „Зелена грижа“ 

Green Care Австрия насърчава и контролира научните 

изследвания и разработките. Проверяват се и ползите, които 

проектите „Зелена грижа“ осигуряват на ползвателите на 

услугите и въздействието им върху земеделските стопанства. 
 

“Три от четири австрийски стопанства 
убедени в „Зелена грижа“.” 

Пазарен институт за аграрни изследвания, 
Австрия, 2019 

 
По проекта е установено сътрудничество с 

Селскостопанските камари в Германия, както и 

взаимодействие с Германската работна група за социално 

селско стопанство за повишаване на взаимодействието 

между човека и природата чрез предоставяне на 

социалните услуги там, където са необходими. 

 

 
Наименование на 
проекта 

Зелена грижа – Където хората 
просперират 

Вид на 
бенефициера 

НПО 

Период 2018 – 2023 

Финансиране Общ бюджет: € 1 968 602 

Участие на ЕЗФРСР: € 987 639 

Национално/регионално участие: 
€ 980 963 

Мярка по ПРСР M16 – Сътрудничество 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/green-care-where-people- 
flourish-austria_en 

• http://www.greencare-oe.at 

За контакти nicole.prop@greencare-oe.at 
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Подобряване на мобилността в селските 
райони на Франция 
Създадена с финансиране по LEADER услуга за съвместно ползване на автомобили подобрява 

мобилността и достъпа до обществени услуги в отдалечен район във Франция, като насърчава 

споделеното пътуване и укрепва социалните връзки. 

 
 

 
 
 

Вилруж-Терменес е малко село в Южна Франция с 140 жители. 

В областта няма основни обществени услуги като медицински 

центрове или големи магазини, а най-близката пекарна е на 10 

км. Голяма част от жителите срещат трудности с пътуването, 

особено възрастните и младите хора със скромни финансови 

средства. Междувременно местни жители желаят да подновят 

втория семеен автомобил и да закупят електромобил в 

съвместна собственост. Селото разполага с електрозарядна 

станция, но тя не се използва пълноценно. 

Цялото село и местните власти се обединяват за създаване на 

проект за електромобил за споделено ползване – изгодно 

решение за зелен транспорт – в отговор на 

предизвикателството на мобилността в селските райони. 

Съфинансиране по Мярка 19 – LEADER/ВОМР на ПРСР на Юг- 

Пиренеи чрез МГД Est-Audois помага за закупуване на 

електромобил за общо ползване. 

“Мисля, че интересното в подхода е, че не 
дойде отгоре, а се появи в резултат на 
търсене, което бе създадено на място.” 

Бивш кмет на Вилруж-Терменес 

 
Жителите на селото могат да използват този екологично 

чист транспорт за пътувания до 80 км, включително до 

супермаркети, строителни магазини, центрове за 

специализирано лечение и болници за изследвания, както 

и за гостуване на роднини и приятели. Насърчава се 

споделеното пътуване и укрепването на социалните 

връзки, включително с туристи. Мрежа от селски жилища, 

както и местни услуги и занаятчии се включват в 

маршрутите на GPS на автомобила и се предлага за 

свързани устройства като смартфони. Това подчертава 

предимствата на местното партньорство. 

Общинските служби също използват автомобила. Това спестява 

средства за закупуване на нови превозни средства. Общината е 

поверила управлението на резервациите и плащанията на 

интернет платформа. 

Проектът представлява иновативно решение „отдолу-нагоре“, 

което спомага за подобряване на обществените, социалните и 

солидарни услуги. Местните власти приемат инициативата на 

гражданите споделено пътуване да осигурява достъп до 

услуги на по-слабо подвижни жители на селото. 

В количествено изражение целите на инициативата вече са 

постигнати. Днес автомобилът се резервира за 10 полудни 

седмично и пътува до 30 000 км годишно, като половината от 

жителите се възползват от услугата. Освен това проектът 

подпомага местната заетост, тъй като един човек отговаря за 

техническото обслужване на автомобила. 

Автомобилът се паркира под фотоволтаичен навес, който 

осигурява между 3 и 4 пълни зареждания на ден. Споделеното 

пътуване и интензивното използване компенсират екологичното 

въздействие на батерията. 

 
„Този вид автомобил е решение на пътните 
разходи, които е трудно да бъдат избегнати. А 
ние успяхме да избегнем закупуването на повече 
автомобили в селото, така че той придобива още 
по-екологичен смисъл.“  

Жител на селото 

 
 
 

Наименование на 
проекта 

Общинска услуга за съвместно 
ползване на електромобил 

Вид на 
бенефициера 

Местна администрация 

Период 2018 – 2021 

Финансиране • Общ бюджет: € 46 355 

• Участие на ЕЗФРСР: € 29 667 

• Национално/регионално участие: 
€ 6 565 

• Частно участие: € 10 123 

Мярка по ПРСР M19 – LEADER/ВОМР 

Допълнителна 
информация 

• https://enrd.ec.europa.eu/projects- 
practice/municipal-electric-cars- 
sharing-service-france_en 

• http://www.autopartage.villerouge.fr 

За контакти • direction@gal-estaudois.fr 

 

 

rural mobility. 
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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 

 
 

Rural Inspiration Awards 2020 Оживени селски райони Rural Inspiration Awards 2019 

 

             Младежи и приемственост 
Биоикономика  между поколенията 

 
 
 
 

 
European Network for 

Rural Development 

 
 EN  

 PROJECTS BROCHURE 

 
 

The European Agricultural 
Fund for Rural Development 

BIOECONOMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funded by the 

https://enrd.ec.europa.eu    

 
Ресурсно-ефективни           Подкрепа за предприятията в 
икономики в селските райони селските райони  

Цифрови и социални иновации в 
услугите в селските райони 

 

 
 

Преход към по-зелени 
икономики в селските райони 
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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 
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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://europa.eu/european-union/index_en
https://op.europa.eu/en/publications
https://europa.eu/european-union/contact_en


 

ЕМРСР онлайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Посетете уебсайта на ЕМРСР 

https://enrd.ec.europa.eu 

Абонирайте се за бюлетина на ЕМРСР 

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

Последвайте ЕМРСР в социалните медии 

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 
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