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

СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЖИВОТНОВЪДИ
ВЪВ ФРАНЦИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Регион „Кос и Севен“
(Causses и Cevennes),
Франция

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:

Иновацията се отнася за всички видове
системи с висока природна стойност
(ВПС), като в конкретния пример са
представени основно пасторални
системи за пасищно отглеждане на
животни

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА: Желанието
на животновъдите да предприемат
общи действия за справянето с даден
проблем и мобилизиране на средства
и усилия чрез проекти за съвместни
дейности. Разпространение на информацията сред много животновъди.

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:

В зависимост от отделните проекти, от няколко години (за проучвания) до няколко десетилетия

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
Във Франция почти всички земеделски стопани членуват в
сдружения, асоциации или други подобни структури. За дейностите си ползват финансиране от европейски, национални,
регионални, местни и/или изцяло частни източници, в зависимост от конкретната ситуация.
Съвместните дейности на животновъдите в Кос и Севен съществуват от почти 100 години и са насочени към:
 Качеството на продуктите: чрез използване на специални
етикети за качеството и произхода на продукта (Signes
Officiels de Qualité et de Origine - SIQO), както и на специални търговски марки. Например етикетът „Рокфор“
обозначава продукти със защитно наименование за произход;
 Реализация на продуктите: чрез директни продажби, изграждане на дистрибуторски мрежи и фермерски магазини. Например фермерски магазини „Селски бутик” и инициативата „Добре дошли във фермата”.
 Организация на сектора: обща работа за признаване на
дъбовите и кестеновите гори като пасища и съответно
подпомагане на тяхното ползване по линия на директните
плащания на Общата селскостопанска политика.
 Новите колективните подходи в района са:
 Подобряване на прилаганите селскостопански практики
чрез дейността на оперативна група „Robustagno”, създадена по Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)
за селскостопанска производителност и устойчивост и на
съвместни група „GIEE“ обединяваща земеделски стопани с общи икономически и екологични интереси.
 Агрилокал – платформа, която свързва доставчици на
местни продукти – земеделски производители, преработватели, местни магазини и др.) и обществени потребители като училища, социални домове, домове за възрастни
хора и др.) по опростен и директен начин, в съответствие
с изискванията за обществените поръчки. Концепцията е
разработена през 2011г. и се прилага в различни департаменти във Франция. Подходът позволява промотиране на

земеделските продукти чрез директни продажби, добавяне на стойност към местните продукти и допълнителни
доходи за земеделските стопани, като развива и принципите „да се храним добре“ и „ да се храним с местни храни“ в обществените институции.
 Животновъди от района на Кос и Севен решават съвместно да управляват и ползват затворени кланици или кланици с опасност от затваряне. По този начин се предотвратява затварянето на няколко малки местни кланици, които
са от съществено значение за животновъдите в изолираните планински райони. Това допринася за осъществяването на техните директни продажби и връзки с потребителите и добавянето на стойност към месните продукти.
Към момента прилаганите колективни подходи и съвместни
дейности се радват на огромен успех: етикетите за качество
и произход са разпознаваеми от потребителите и са гаранция
за качеството на продуктите. Иновацията е постигнала своето
пълно развитие, тъй като са налице примери за нейното прилагане и в други райони. Кланиците управлявани съвместно
от животновъдите показват добра ефективност и в едната от
тях дори се наблюдава увеличение на нейния капацитет.

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
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ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВПС
Основните цели на съвместните дейности на животновъдите
са насочени към добавяне на стойност към земеделските продукти и осигуряване на по-добри доходи от дейността ми. Тези
дейности са свързани със екстензивно ползване на местните
ресурси и индиректно водят до съхраняване на земеделието
с ВПС в района.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
Основният фактор за успех е желанието на животновъдите да
предприемат общи действия за справянето с даден проблем и
мобилизиране на средства и усилия чрез проекти за съвместни
дейности. Създаването и действието на един колектив изисква
ангажираност и добра воля от страна на земеделските стопани.
Необходимо е исъздаването на юридическа структура за съвместна дейноск, която да отговаря на изискванията, свързани с
дейността. Например по отношение на кланиците – земеделските стопани трябва така да организират дейността си, че да си
осигурят време за работа в кланицата.

ПОУКИ
Съвместните дейности на фермерите се начин за преодоляване на общите им проблеми. З осъществяването на съвместната
дейност са необходими наличието на подходяща нормативна рамка, изградено доверие и ентусиазъм от страна на поизодителите.
Животновъдите непрекъснато трябва да се включват в нови съвместни дейности и сдружения, основани върху нови идеи, за да
са в крак с динамиката на развитие на сектора и района и да могат да се справят с новите предизвикателства.
Все по-често се създават сдружения на животновъди с ясно изразени агро-екологични цели, които да отговорят на засиленото
търсене от страна на потребителите на чисти продукти, допринасящи за опазването на околната среда.
Основните рискове за съвместните дейности са свързани с евентуални разногласия по основни въпроси между членовете в
сдруженията, които биха довели до разпадането им или изключването на отделни техни членове. Това може да доведе до загуба на капацитет и намаляване на доходите.

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

