ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
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Визия за развитие на земeделието с
висока природна стойност
и
необходими иновации за
осъществяването ѝ
Работна среща
с.Спанчевци, 2 юни 2017г.
Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020,
Договор No.696391/2016

Тематична мрежа за земеделие с висока природна стойност
Обучение, Иновации и Знания
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Райони на знанието

1) Dartmoor (UK)
2) Sitio de Monfurado (PT)
3) Dalmatian Islands (HR)
4) Eastern Hills of Cluj (RO)
5) Западна Стара планина(BG)
6) Västra Götaland (SE)
7) The Burren (IE)
8) Thessalia (GR)
9) Causses et Cévennes (FR)
10) La Vera, Extremadura (ES)
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Ръководители на
работни пакети
a) CIHEAM-IAMM (FR)
b) AScA (FR)
c) UH (FI)
d) EFNCP (ES)
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Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата за изследвания и иновации Хоризонт 2020,
Договор No.696391/2016

Район на знанието
Западна Стара Планина

Crex crex

Canis lupus

3
Picea abies

Thymus sp.
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Иновациите, подкрепящи земеделието
с висока природна стойност
•
•
•
•
•
•

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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Програма за деня
Две основни цели:
 Обсъждане и съгласуване на Визията за развитие на
земеделието с Висока Природна Стойност (ВПС);
и
 Дискусия по съществуващите, необходимите и
липсващите иновации за постигане на Визията за
развитие на земеделието с ВПС
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Програмата за деня
1. Кратко представяне на първите резултати от проекта:

 Анализ на земеделието с ВПС в района на знанието – Западна
Стара планина;
 Резултати от проведените анкети;
 Земеделието с ВПС след 15 години при запазване на сегашното
положение;
 Визия за развитие на земеделието с висока природна стойност.

2. Обсъждане и съгласуване на Визията
3. Иновации, подкрепящи земеделието с ВПС
 Съществуващи иновации в района

 Иновации от други райони на България
4. Дискусия по съществуващите, необходимите и липсващите иновации
за постигане на Визията

