ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

ХРАНА ОТ БАЛКАНА : ИНОВАТИВНО СДРУЖЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Западна Стара планина,
България

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:

Екстензивна (традиционна) паша,
основно овце и кози на планински
пасища, крави, овощни градини,
обширни лозя, горски плодове и мед

ОБХВАТ:

9 земеделски
стопани от
4 общини в
Западна Стара
планина

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА:

Отдаденост на членовете, ентусиазъм да работят заедно за създаване на регионална марка, развиване на региона и взаимопомощ.
Възможностите за финансиранеот
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Местни инициативни групи (МИГ) и др., също мотивират създаването на асоциацията.

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:

Сдружението е създадено през 2016 г. и официално е регистрирано в началото на 2017 г.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
Сдружението „Храна от Балкана” обединява девет земеделските производители и преработватели от Западна Стара планина.
Идеята за създаването му идва от трима животновъди, отглеждащи кози и овце. Те са подкрепени от други трима животновъди
и производители на различни видове сирене и млечни продукти,
един производител на мед, един производител на конфитюри и
мармалади от горски плодове и един малък винопроизводител
със собствени лозя в района. За създаването на сдружението са
проведени няколко срещи, а един от земеделските стопани подготвя цялата документация за регистрацията му. Сдружението
има за цел да популяризира региона на Западна Стара планина като зона за алтернативен туризъм, предлагаща чиста храна,
традиционни продукти, дегустация на храна и вино, обиколки с
екскурзовод и запазване на природните ресурси, от които зависи
бизнеса на членовете на сдружението. В момента членовете на
сдружението участват съвместно в седмичния пазар на земеделските производители в София, на национални панаири и събития
за популяризиране на дейността на сдружението и произвежданите продукти, като един или двама от членовете пътуват до дестинацията и продават продуктите на всички.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 

www. step-bg.bg
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ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВПС
Сдружението помага на земеделските стопани, стопанисващи
земи с ВПС, да получават справедлив доход за прилаганите
земеделски практики и да диверсифицират своите дейности.
Очаква се то да допринесе за постигането на по-добри цени
и по-ниски разходи на стопанствата с ВПС. Сдружението развива регионалния имидж като район за дегустация на чиста
местна храна и вино, алтернативен туризъм, поддържа бизнес
начинания, насочени към биоразнообразието, които разчитат
само на качествени продукти.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
В основата на иновацията е деветгодишната работа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в региона,
насочена към подпомагане на земеделските стопани за повишаване на стойността на произвежданите от тях продукти, затваряне на производствения цикъл и получаване на справедливи доходи за вложения от тях труд .
Важен фактор за успеха на иновацията е и изграденото доверие

между земеделските стопани, базирано на взаимната помощ по
всички възможни начини: комбинирано пътуване и съдействие
за продажби, общо закупуване на фураж, опаковки и други с
цел по-добри цени, обща реклама, общ маркетинг – магазин,
мобилен магазин и доставки, предлагане на богат асортимент
продукти от всички заедно и цялостен туристически продукт.

ПОУКИ
За сдружаването на земеделски производители и преработватели са необходими взаимно доверие и общи цели за устойчиво развитие.
Поддържането на високото качеството на предлаганите продукти от всеки един от членовете на сдружението е от ключово
значение за общото развитие на сдружението и пазарния му успех. Всеки земеделски стопанин трябва да се гордее с дейността си и да не компрометира качеството на продукцията си.
Участието в различни проекти на Българското дружество за защита на птиците играе ключова роля за развитието на всеки
отделен член на сдружението и изграждане на взаимното доверие между тях. Техническата и финансовата подкрепа води до
развитието и усъвършенстването на местните земеделски стопани и малките предприятия.
Положителните резултати могат да привлекат нови членове на сдружението, които да споделят едни и същи цели за развитие,
устойчивост, опазване на биоразнообразието и др. със земеделските стопани в него и да допринесат за създаване на подобни сдружения в други райони на страната.

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com
www. step-bg.bg; www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и представя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдържаната в него информация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911

