
 

 

   

 

ПРОЕКТ 

HNV LINK 

Земеделие с Висока Природна Стойност: 
Обучение, Иновации и Знания 

Проектът е финансиран от ЕС по програма Хоризонт 2020 за 

създаването на тематична мрежа от организации и райони с 

висока природна стойност – „райони на знанието“.  

Мрежата HNV Link е посветена на разработването и 

споделянето на иновации, които подкрепят земеделските 

общности и системи с висока природна стойност, като 

едновременно подобряват социално - икономическата им 

жизнеспособност и екологичната им ефективност. 

 Районът на знанието в България е в Западна Стара планина и 

обхваща общини Берковица, Вършец, Годеч, Георги Дамяново и 

Чипровци.   

Иновациите, които са от интерес за проекта и земеделието с 

висока природна стойност, трябва да са свързани с пазарната 

реализация и организация, социалното взаимодействие и 

обвързаност, техническите и технологични подобрения, както и 

иновативното прилагане на действащите политики.   

 

 Период:                2016-2019  

Партньори:        13       

Страни от ЕС:  11 

Водещ партньор:  

CIHEAM-IAMM, Франция 

Български партньор: СТЕП 

Работни пакети (РП):  

РП1: Анализ на социално-

икономическите и екологични 

характеристики в 10-те района 

на знанието 

РП2: Описание на 

осъществените иновации 

(пазарни, социални, 

технологични и регулаторни) в 

подкрепа на земеделието с 

висока природна стойност в 

районите на знанието 

РП3: Споделяне и 

разпространение на описаните 

иновативни практики и 

обобщените знания в и извън 

районите на знанието 

РП4: Взаимодействие в 

мрежата - обмяна на опит и 

знания между земеделските 

производители и други 

заинтересовани страни между 

10-те района на знанието 

РП5: Ефективно и ефикасно 

управление на тематичната 

мрежа и проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛЕН 

И ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ 

[ СТЕП ] 

гр. София, Младост 1, 

ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, 

Бизнес сграда, офис 21 

 

http://step-bg.bg/ 

ел.поща: step_ngo@abv.bg 

тел: ++359 898 563647 

 

 
 

 

http://step-bg.bg/


Успешните примери от „районите на знанието“ и уроците от тях ще бъдат достъпни за всички, 

които са  ангажирани със земеделието с висока природна стойност. 

Присъединете се към нас. Посетете ни виртуално или елате на място. 

www.hnvlink.eu/learning-areas/ 

http://step-bg.bg/ 

 
 

Проектът се финансира от Европейския съюз – 
Програма Хоризонт 2020 по Договор No.696391/2016 

 

http://www.hnvlink.eu/learning-areas/
http://step-bg.bg/

