Иновации в подкрепа на земеделието с
висока природна стойност
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Какво разбираме под иновация за земеделие с ВПС?
Процесът на разработването и прилагането на нова идея в
практиката (продукт, услуга, модел...), в
специфичния институционален или социален контекст, т.е.
 Нещо ново, което до сега не се е случвало в територията (процес,
продукт, взаимодействие);
или
 Нещо старо и традиционно, което е адаптирано за новите условия,
което допринася за съхранение или възстановяване на
земеделските системи с ВПС
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Видове иновации за земеделие с ВПС
 На ниво стопанство:
 Продуктови и маркетингови иновации, които водят до увеличаване продуктивността
и екологичните резултати на земеделските системи с ВПС
 Земеделски практики и технологии, които намаляват разходите и увеличават
ефективността чрез прилагане на подходящи технологии , земедеделски
практики, начини на паша и мониторинг, организация на работата

 На териториално ниво:
 Социални и институционални иновации – иновативни механизми, които иницират
по-високо опазване на биоразнообразието и предоставяне на екосистемни
услуги, в това число сътрудничество между фермери, фермери и
администрация, оперативни групи, съветнически услуги и др., партньорства,
проекти и инициативи)
 Политики и нормативна рамка – те са ключови за по-добро прилагане на
технологичните, социалните и пазарните иновации и премахване на пречките за
тяхното осъществяване .

Иновациите, подкрепящи земеделието
с висока природна стойност
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Местни пазари
Директни продажби
Онлайн заявки
Кооперативи
CSA
Фестивали

•Малогабаритни земеделски
машини
•Адаптирани технологии
за животновъдството
•Оборудване за
преработка във
фермата

Пазарна
реализация и
организация

Технически и
технологични
подобрения

Социално
взаимодействие
и обвързаност

Прилагане на
действащите
политики

•Мрежи на
производители
и потребители
• Платформи за
сътрудничество и диалог
• Местни инициативни групи

•Гъвкавост
хигиенния пакет
•Дефиниция
постоянни пасища
•Мярка за сътрудничество
•Инвестиции и агроекология
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Наличие на иновации, свързани
с ползването на пасищата
според интервюираните в РЗ
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Дейности в територията, определени като иновации
от интервюираните в РЗ
 Директните продажби, регистрация по Наредба 26, която помага за
реализиране на продукцията;

 Използването на електропастири;
 Тържища за фермери – в Бързия, Коларево;
 Отглеждане на биволи;
 Наредбата за премахване на дървета от негорски територии на община
Берковица;
 Биологичното производство - пазарът на биологичните продукти се
увеличава непрекъснато, заради здравословния начин на живот;
 Изкупуване на хвойната за етерични масла;
 Законодателната база за ползване на общинските пасища;
 Сдружение, което да продава на пазара, но хората много трудно се
сдружават.
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Иновации за земеделието с ВПС от района на
знанието
Сдружение “Храна
от Балкана”

Многофондово
финансиране на
СМР на МИГ “ЗСП”

Ползване на
хвойната за
етерични масла

Общинска наредба
за извозване на
дървесината от
земеделски земи

Ферма
Линбул

Фермата на
Стефан
Власакиев
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Иновации за земеделието с ВПС извън района на
знанието
Регулаторни иновации на
национално ниво:
- Нормативна рамка за
отдаване на общинските
пасища;
- Мярката за поддържане на
земите с ВПС от ПРСР;
-Мярката за Натура 2000 от
ПРСР;
-Мярка “Традиционни
практики за сезонна паша”
от ПРСР
-Наредба 26 за директни
продажби

Фермерски
пазари

Мобилни екипи
за съвети за
земи с ВПС

Куртово
Конаре фест

Примери за иновации от мрежата HNV Link
Нови техники и технологии за
поддържане на пасищата

AE мерки, подпомагащи
пасторални групи
Бърен АЕ– плащания,
базирани на
резулатите за
земеделието с ВПС

GPS наблюдение на добитък за
сертифициране на
продукцията

www.hnvlink.eu

Подпомагане на
достъпа на
фермери до
пазари и
млекосъбирателни
пунктове

Идентифицирани иновации за земеделието с ВПС в
Западна Стара планина?
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Социални и
институционални

Политики и нормативна
рамка

Продукти и пазари

Земеделски техники и
технологии

 Коопериране на
фермерите

 Стабилна и
непроменяща се
законодателна рамка.

 Промотиране на
директните продажби
от фермите.

 Регулиране на
директните продажби
на растителни продукти
и месо.

 Регионална/продуктова
марка – да се
промотира пасищното
отглеждане на животни
и ползите от него

 Нови технологии и
техники, които отчитат
изискванията за
местата от Натура
2000.

 Оперативна група за
фермери с ВПС.
 Проект? за
подобряване
качеството на живот на
наетата земеделска
работна ръка.
 Мобилни центрове за
съвети за фермерите с
ВПС
 Сътрудничество на
всички нива – проект?

 Адаптиране на
правилата за
подпомагане на
схемите от 1ви стълб на
ОСП към нуждите на
земеделието с ВПС.
 Дългосрочни договори
за ползване на
общинскшти пасища

 Фермерски пазари или
пазари за продажба на
земеделско продукция

 Продукти за защита на
животните/растенията
съобразени с практиките за земите с ВПС.
 Природощадящи
технологии за
премахване
използване на орловата
папрат и хвойната
 Подобряване на
инфраструктурата на

Други иновации за земеделието с ВПС в Западна
Стара планина?
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Социални и
институционални

Политики и нормативна
рамка

Продукти и пазари

Земеделски техники и
технологии

