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Въведение

С наближаването на новия програмен период все по-често чуваме думата иновации. Съответният
термин се споменава и когато се заговори за селско стопанство. Това е така защото Европа осъзнава, 
че е изправена пред сериозното предизвикателство, свързано с продоволствената сигурност, поради
налагащата се тенденцията за рязко покачване на търсенето на храни и биомаса. Въпреки това в
глобален мащаб се наблюдава забавяне в растежа на производителността на селскостопански храни и
продукти, поради намаляване на инвестициите в изследвания в селското стопанство и увеличаване на
натиска и негативното въздействие върху околната среда и природните ресурси.

Данните показват, че 45 % от обработваемите земеделски площи на Европа са изправени пред проблем
с качеството на почвите. Около 40 % от обработваемата земя е уязвима от към замърсяване с нитрати
а през последните 20 години в следствие на селскостопанска дейност, броят на птиците е намалял с
20 %.

Налага се извода, че основното предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се произвежда
повече, но също така това да става по един устойчив и природосъобразен начин. Тези предизвикателства
няма да бъдат решени без силен тласък за възприемане на научните изследвания в областта на
земеделието. Необходимо е да се насърчи сътрудничеството между изследователи, фермери и
други заинтересовани страни, така че да може да се ускори трансфера на технологии от науката към
селскостопанската практика, и да се предостави систематична обратна връзка за нуждите на практиката
от селскостопанска дейност към науката.

Поради това в рамките на Новата Обща селскостопанска политика се възприема един изцяло нов
подход, наречен Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност и
устойчивост.

Европейско партньорство за иновации

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) има за цел да насърчи създаването на
конкурентоспособни и устойчиви селскостопански сектор и горски сектор, които постигат повече с по-
малко и са в хармония с околната среда.  За да се постигне тази цел, ЕПИ следва да осигури работна
взаимовръзката между селското стопанство, биоикономиката и науката както на европейско, така и на
национално и регионално равнище.

В проекта на законодателство за втори стълб на ОСП се посочва схемата по която ще работи ЕПИ за в
бъдеще. Службите по ЕПИ ще събират и разпространяват информация между различните участници, 
или казано с други думи ЕПИ ще изпълнява ролята на обменно бюро, посредством организиране
на интерактивни дискусии и семинари с цел поощряване на сътрудничеството между различните
участници, имащи отношение към постигането на заложените цели.

Нещо повече, ЕПИ ще свързва заинтересовани страни със сходен предмет на дейности, респективно
проблеми, обединявайки ги във фокус групи и насърчавайки дискусии помежду им. Това споделяне
на опит и практики и обмен на знания ще доведе до подобряване на резултатите и зараждане на
нови идеи сред участниците. Този подход ще насърчи ефективното използване на ресурсите и
конкурентоспособността в земеделския и горския сектор.
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Изграждането на мостове между научните изследвания, фермери, горски стопани, предприятия, заети
в хранително-вкусовата промишленост, неправителствени организации и консултанти неминуемо ще
доведе до възникването на иновации.

Към настоящия момент всички страни членки се обединяват около мнението, че внедряването на
иновациите е хоризонтална цел. Иновациите са движеща сила за развитието на селските райони в
Европа и в тази връзка всички страни членки се съгласяват, че ЕПИ като инструмент за внедряване
на иновациите е от особено важно значение за развитието на селскостопанския отрасъл. Имайки
предвид обаче липсата на окончателно прието законодателство в тази област и консервативността
на земеделския сектор, възникват някои въпроси относно успешното прилагане на този нов подход
за в бъдеще и успешното внедряването на иновации в селското стопанство, предвид неяснотата по
отношение на смисъла, който се влага в понятието.

Понятие за иновация

Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна в практиката.
Иновацията е просто дума, в чиито смисъл се влага нов продукт, практика, услуга, производствен
процес или нов начин на организиране на работата.

Общоприетото схващане за иновациите е свързано с патентовани изобретения или модерни технологии.

По отношение на иновациите в контекста на ЕПИ, същите могат да съществуват под най-различни
форми в това число:

Нови начини на работа тук могат да бъдат включени нови подходи и идеи за развитието на селските
райони, използване на нови техники, насочване към алтернативни пазари, обединяване на различни
сектори и заинтересовани лица чрез нови методи за изграждане на мрежи от контакти, подкрепа на
нови приоритетни групи или намиране на нови решения на социални, икономически и екологични
предизвикателства.

Разработване на нови продукти и услуги те често са резултат от изпробването на иновативни начини на
работа и могат да бъдат създадени чрез прилагането на нови или новаторски техники, партньорства, 
технологии, процеси, изследвания и идеи.

Адаптиране на утвърдени подходи към нови обстоятелства това също се признава като ефективно
средство за постигане на значително иновационно развитие в селските райони. Трансферът на знания
между регионите и държавите-членки често улеснява извършването на тези видове новаторски
действия.

В науката са възприети две концепции за термина „Иновация”. Едната концепция определя
„еднопосочната иновация“, която включва научно-изследователски подход с нови идеи произтичащи
от изследвания, приведени в практиката чрез еднопосочен трансфер на знания.

Другият тип иновация е така наречената интерактивна „системна” иновация, чиито градивни елементи
идват както от науката, но така също и от практиката и от междинни звена в това число: земеделски
стопани, консултанти, НПО, научни работници и др.  като участници в един процес отдолу-нагоре.
Интерактивната иновация включва съществуващи знания, които не винаги са научни. Интерактивния
модел разчита главно на сътрудничество, обмен на знания и посреднически консултантски методи и
създаването на идеи чрез взаимодействие между участниците. ЕПИ, като инструмент цели главно да
насърчи подпомагането чрез интерактивен метод.
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Иновацията възниква със зараждането на една идея. За да се установи дали тази идея ще намери
приложение в практиката и ще доведе до по-добри резултати в случай, че е алтернатива на друг
остарял метод е необходимо да се тества. Ето защо иновацията е невъзможно да бъде окачествена
като такава предварително. Също така предоставянето на точно определение за иновация не е нито
необходимо, нито би било полезно тъй като политиката за развитие на селските райони има за цел
да осигури „подходящ климат” за възникването на иновации, а именно да предостави свобода за
новаторство и възможност за динамика в тази насока.

Въпреки това, законодателят следва да определи насоки/направления, в рамките на които да се
съсредоточат усилията на участниците. Това може да стане посредством изключване на определен
тип дейности от допустимостта или чрез определянето на широко обхватни, иновационни процеси
в рамките на които да се разработват проекти. Списъкът е дълъг и неизчерпателен, но за да се
постигнат в максимална степен целите, заложени пред ЕПИ е необходимо да се насърчат проекти, 
свързани с подобряване на процесите за запазване на околната среда, адаптиране към и смекчаване
на изменението на климата, устойчиво снабдяване с храна, фуражи и биоматериали (съществуващи и
нови), проекти, свързани с продуктивно и устойчиво на изменението на климата селско стопанство с
ниски емисии на въглероден диоксид.

Критериите, по които ще се установява наличието на новаторство, все пак следва да позволяват
иновативните проекти да се реализират на практика, в това число: реализирането на пилотни проекти, 
демонстрационни ферми, къси вериги на доставки, проекти, свързани с производство и преработка
на биомаса, енергийна ефективност, ВЕИ за задоволяване на енергийни нужди на стопанствата, 
разработване на нови продукти в преработвателния сектор, биологично производство, проекти за
преработка на горски продукти чрез нови методи и др.

Критерии, които Управляващия орган ще заложи, за да се установи наличието на иновативност при
разглеждане на проектите в следващия програмен период, са особено важен момент, от които ще
зависи успешния трансфер на знания и иновации в областта на селското и горско стопанство. В тази
връзка е необходимо да не се стеснява твърде много рамката, за да се насърчи подхода „отдолу-
нагоре” в максимална степен и да се даде възможност потенциала за възникване на иновации да се
разгърне.

Ефектът от иновативните решения, процеси, подходи и технологии неизменно следва да получи
публичност, т.е. оповестяване на постигнатите резултати, както на национално ниво, така и посредством
мрежата на ЕПИ в цяла Европа. Следователно е необходимо е да се даде равносметка на извършеното
до момента и по-конкретно през настоящия програмен период посредством мерките от ПРСР, които
допринасят за внедряването на иновациите а именно мерки 111, 114, 121, 311 и подхода ЛИДЕР, за
да се идентифицират типове проекти и практики, които вече са се наложили, получили са достатъчно
публичност и са се превърнали в успешни практики, за да се изключат от бъдещо финансиране по
мярката „Сътрудничество”.

Мярката „Сътрудничество” като инструмент за подпомагане и насърчаване на иновации

Мярката ще подпомага сформирането на оперативни групи, като получатели на финансова помощ, 
които ще обединяват фермери, изследователи, консултанти, бизнес, НПО и други участници за да
разработват и изпълняват иновативни проекти, обвързани с постигане на целите на ЕПИ. Общият
иновативен проект (план), свързан с решаването на определен практически казус или с възможност, е
това около което се обединяват участниците в оперативната група.
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Сформирането на оперативната група (ОГ) също така може да е свързано с решаването на определен
селскостопански проблем, който е идентифициран от участник в ОГ, като посредством сътрудничеството
между партньорите да се намери решение на съответния проблем чрез нов подход, процес или
технология.

Планът може да се разработи също така около една единствена идея, която се е зародила в съзнанието
на един от участниците в ОГ, като в последствие чрез намирането на партньори и доразвиването и да
се стигне до един успешен проект, който да послужи като модел за прилагане, и да получи широка
публичност.

Оперативна група – форма

Оперативните групи съставляват част от ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост.
Те се създават от заинтересовани страни като селскостопански производители, изследователи, 
консултанти, предприятия, които участват в селското стопанство и сектора на храните. ОГ на ЕПИ
определят вътрешни процедури, които гарантират прозрачност на тяхната дейност, а също така
избягват ситуации на конфликт на интереси, за да не бъдат компрометирани резултатите от работата
на групата.  Оперативните групи си поставят задачи, които следва да бъдат изпълнени посредством
нормативно определен алгоритъм:

• Описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява;

• Описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на производителността
и устойчиво управление на ресурси.

Новият регламент за развитие на селските райони не държи сметка за правната форма на обединението, 
което съставлява оперативна група, т.к. по-важна е дейността, която развива, а не формата на
сдружаване от гледна точка на националното законодателство. От това следва, че ако са изпълнени
всички условия, изброени по-горе и детайлно описани в чл. 62 и 63 от Регламента за развитие на
селските райони, то без значение се явява правната форма. Т.е. допустими са както граждански
сдружения, така и сдружения с нестопанска цел. Единственото ограничение според нас, до което би
могло да се стигне по тълкувателен път от прочит на текста на регламента, е оперативните групи да не
представляват търговски дружества, т.е. тяхната основна дейност следва да бъде изследователска и
научна, а не търговска такава. По смисъла на Търговския закон търговски са дружествата, чиито основен
предмет на дейност са търговските сделки. В същото време, по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и останалите закони, уреждащи дейността на субекти, развиващи дейност с
идеална цел, основният предмет на дейност на тези лица са именно дейности в подкрепа за дадена
идея или изпълнение на конкретна задача, без движещата сила да бъде последващото пласиране или
експлоатиране на създадения актов или идея с цел генериране на печалба. Още повече, че от самото
определение в регламента, което се отнася до т.нар. „заинтересовани лице“ става ясно, че в състава на
оперативната група се включват лица, които имат както професионална, така и целева задача именно
създаването на иновативен проект, а не неговата продажба, реклама или друга търговска дейност.
Също така, регламентът изрично изброява дейностите, които следва да извършва оперативната група, 
бидейки такава по смисъла на ПРСР 2014-2020 и в контекста на ЕПИ, а именно  разработване, изпитване
и адаптиране на иновативния продукт. Всичко останало излиза извън обхвата на действията, които
оперативната група може да извършва по смисъла на Регламента.

 4



Планът на оперативната група може да съдържа пилотни проекти, разработване на нови продукти, 
практики, процеси и технологии в сектора на селското стопанство, храните и сектора на горското
стопанство, проучвания, експерименти както и оперативни разходи във връзка със сътрудничеството
в рамките на ОГ.

Съответният проект ще може да бъде финансиран изцяло. Това означава, че решението за финансиране
може да обедини „текущите разходи на сътрудничество” на оперативната група, както и директните
разходи за проекта, по който работят участниците в съответното сътрудничество, а така също  и да се
комбинира  с помощ, отпусната по други мерки, имащи отношение към постигане на заложените цели
и релевантни към ЕПИ (Приложение 1).

Ако Управляващият орган избере заплащането по  комбинирани проекти в една глобална сума
е необходимо да се вземе под внимание  максималната сума или процент от помощта покрита от
мерките по  други членове, както и съответните критерии за допустимост на Европейския Съюз.

Дефинирането на един проект, като иновативен предварително е невъзможно, както стана ясно по-
горе, което от своя страна означава, че проектът може да претърпи неуспех, което също следва да
получи публичност чрез ЕПИ, за да се извлекат поуки за бъдещи действия.

В тази връзка е необходимо е да се избегне програмирането на имащи обратен ефект процедури, 
например неуспешните иновационни проекти да възстановят предоставената помощ по ПРСР. Това
условие би довело до възпрепятстване на мотивацията за разработване на такива проекти. Това
означава, че е необходимо залагането на междинни индикатори за постигнати резултати. По време на
мониторинга е необходимо да се следи дали дейностите или инвестицията се изпълняват по план. В
случаите, когато ОГ стриктно изпълнява заложеното по проекта: оперативните разходи са разходени
по предназначение и предмета на инвестицията е изпълнен, но междинните индикатори показват, 
че заложените цели няма да бъдат постигнати, следва да се прекрати финансирането, без да се
изисква възстановяване на предоставената финансова помощ тъй като проектът се явява неуспешен/
неиновативен.

Също така е необходимо да се установят ясни правила в случаите, когато съгласно утвърдените
критерии един проект се окачестви като неиновативен т.е. не може да се реализира в рамките на ЕПИ
дали същият ще има възможност да бъде финансиран чрез мерките от Програмата по надлежния ред, 
в рамките на период на прием на заявления на национално ниво.

Оперативната група е неизменно свързана с планът, които разработва във връзка с което одобрението
за подпомагане на текущите разходи и разходи за предмета на проекта може да стават едновременно.
За да се одобри ОГ и нейния план е необходимо да се подаде проект, заедно с определени документи
в рамките на период на прием. Най-общо, елементите които следва да са на лице в плана разработван
от ОГ са: цел, действия, които да се предприемат и очаквани резултати.

За да се администрира правилно един такъв проект е необходимо да се установят правила, от които ОГ
следва да се ръководи.  Въпреки, че административните процедури са една от най-големите трудности
при реализирането на един проект, следва да е на лице гаранция, че предприетите действия от страна
на ОГ ще адресират идентифицираните цели, като в последствие ще бъде възможно да се извърши
проверка на постигнатите резултати чрез залагане на междинни и окончателни индикатори.
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Още повече предоставянето на финансова помощ по мярката предполага поемането на отговорност.
В зависимост от това какво включва проектът, ще се уточнява кой за коя част от получената финансова
помощ е отговорен. Когато е приложимо т.е. в случаите, когато проектът, изпълняван от ОГ е свързан
с производствена дейност, проектът следва да води до икономическа устойчивост. Необходимо е
да се заложат правила, които да насърчават проекти, водещи до резултати, които да са измерими в
количествено и качествено отношение.

Решението за финансиране на проекта и одобряване на ОГ, в зависимост от това дали УО ще прилага
мярката или ще акредитира друг орган със съответната отговорност ще става след като  се извърши
оценка въз основа на определените критерии, по всяка вероятност от оценителна комисия, състояща
се от експерти от държавни органи, представители на изследователската общност, външни експерти
оценители и др.

Приложение 1: Мерки за подпомагане от ПРСР, относими към ЕПИ за селскостопанска
производителност и устойчивост

№ Мярка/схема за
подпомагане Подпомагане Допустими кандидати

Интензитет на
подпомагане/размер
на финансова помощ

Подпомагане в рамките
на ЕПИ

1.
„Трансфер на

знания и действия
за осведомяване“

Дейности за професионално обучение и
придобиване на
умения под формата на курсове за
обучение, семинари и индивидуално
обучение.

В случай на демонстрационни проекти
подпомагането може да включва и
съответните
разходи за инвестиции.

Бенефициент на
помощта е доставчикът
на обучението.

Подпомагането по
тази мярка е в полза
на лица, ангажирани в
селското стопанство,
ХВП и горската
промишленост,
фермери и други
икономически
субекти, които са

n/a n/a

МСП, осъществяващи
дейност в селски
райони.

2.

„Консултантски
услуги, услуги
по управление

и услуги по
заместване в

стопанствата“

Подпомагането по мярката се предоставя
за консултиране  на земеделски
производители, собственици на гори или
МСП в селските райони с цел подобряване
на икономическите им показатели.

Помощ по мярката се отпуска и за
предоставяне на услуги по управление и
услуги по заместване в стопанствата.

Бенефициент на
подпомагането е
доставчикът на
консултации или
обучение
или доставчикът
на услуги по
управление или
услуги по заместване в
стопанствата.

1 500 евро на
консултация

200 000 евро за
период от три години
за обучение на
консултанти

1 500 евро на
консултация

200 000 евро за период от
три години за обучение
на консултанти

3. „Инвестиции във
физически активи“

Материални и/или нематериални
инвестиции, които подобряват общата
производителност на земеделското
стопанство;

Материални и/или нематериални
Инвестиции, които са свързани с
преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопанските
продукти

Земеделски стопанства

МСП в хранително-
преработвателния
сектор

50 % от сумата
за допустимата
инвестиция

50 % от сумата
за допустимата
инвестиция

За дейности,
подпомагани в рамките
на ЕПИ максималното
комбинирано
подпомагане може да се
увеличи с 20 %

За дейности,
подпомагани в рамките
на ЕПИ максималното
комбинирано
подпомагане може да се
увеличи с 20 %
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4.

„Инвестиции в
нови технологии
за лесовъдство и
в преработката и
търговията на
горски продукти“

инвестиции за
повишаване на потенциала на горското
стопанство или свързани с преработка
и търговия с добавена стойност за
горските продукти.

Инвестициите, свързани с използването
на дървесина като суровина или като
източник за производство на енергия, се

частни собственици на
гори, общини и техни
сдружения, МСП

50 % от сумата
за допустимата
инвестиция

50 % от сумата за
допустимата инвестиция

ограничават до всички стопански
дейности, предхождащи промишлената
преработка.

5. „Създаване
на групи
производители“

Подпомагането по тази мярка се отпуска с
оглед улесняване на учредяването
на групи на производителите в сектора на
селското и горското стопанство.

Подкрепата се изплаща като фиксирана
помощ на годишни вноски за първите
пет години след датата, на която групата
на производители е призната въз основа
на своя бизнес план.

Подкрепата се
отпуска на групи на
производителите,
които са официално
признати от
компетентните органи
на държавите-членки и
които отговарят на
определението за МСП.

Максималната
финансова помощ не
може да надхвърля
100 000 евро на година

Субсидия в размер на:

Процент от стойността
на реализираната
продукция. 10 %
от стойността на
реализираната
продукция за
първа година
след признаване.
Процентът на помощта
е намаляващ за пет

Максималната финансова
помощ не може да
надхвърля 100 000 евро
на година

Субсидия в размер на:

Процент от стойността
на реализираната
продукция. 10 %
от стойността на
реализираната продукция
за първа година след
признаване. Процентът
на помощта е намаляващ
за пет годишен период. 

годишен период. 

6. „Сътрудничество“

Широк набор от подкрепа, включително
на пилотни проекти, разработването
на нови продукти, практики, процеси
и технологии в сектора на селското
стопанство, храните и сектора на горското Оперативни групи n/a n/a
стопанство.

Текущи разходи във връзка със
сътрудничеството.

Иновационни брокери

За да се сформират посочените оперативни групи следва да е налице посредник, които да свързва
участниците в иновацията. Това е брокерът на иновации. Основна роля на иновационния брокер е да
стимулира инициативата отдолу-нагоре, да помага за правилното формулиране на новаторските идеи
и да осигурява подкрепа при намирането на партньори и финансиране.

Участието на иновационния брокер в изготвянето на проекта, около чиято идея са обединени всички
участници в ОГ, предоставя по-голям шанс за успех за преминаване на процедурата за подбор на
иновативни проекти от източника на финансиране. Брокерът на иновации трябва да има добри контакти
и задълбочено разбиране на селскостопанското производство, както и добри комуникационни умения
за взаимодействие и постигане на обществена активност.

 7



Примери за иновационни проекти
Пример № 1:

Производство на нов продукт, непознат на пазара – конфитюр (джем)

Страна:

Чехия

Финансиране:

Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони

Тип нововъведение/иновация:

Иновативен краен продукт

Проект и участници:

Предприятието произвежда конфитюри и сладка, които се използват за пълнеж в пекарните, 
в сладкарската промишленост, както и за директна продажба в магазините. За да отговори на
изискванията на пазара, предприятието инвестира в създаването на иновативен продукт, като за тази
цел работи съвместно с изследователски институт, за да разработи нова технология за преработка на
суровината. Новаторството се състои в подобреното качество на крайния продукт, новата опаковка
и технологията на производство, която не включва влагането на консерванти. Иновацията също така
включва производството на конфитюри с цели плодове или късчета, които са търсени най-вече в
сладкарската промишленост.

Инициатор:

Получателят на финансова помощ, въз основа на адаптирането към изискванията на пазара

Участници в проекта:

Хранително-преработвателен сектор, Институт за химически технологии

Проблеми/нужди:

Многобройните, различни потребители на конфитюри в Чехия обикновено се зареждат с продукти, 
които имат относително ниско съдържание на плодове. Този ефект се постига чрез добавяне на голямо
количество захарно цвекло. Този подход е подходящ в случаите, когато конфитюра се използва от
евтини пекарни. Бенефициентът в случая се е средоточил върху средната ценова гама на продукти.
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Бенефициент:

Предприетия в хранително-преработвателния сектор

Ползи от трансфера на знание:

Внедряването на иновативен продукт в масовото производство е предварително условие от трансфера
на знания и последващо оповестяване на резултатите от адаптирането на научните изследвания в
практиката. Основна част от изпълнението на проекта се състои в разработването на нов продукт от
страна на изследователя, като участник в сътрудничеството.

Ролята на националната селска мрежа (НСМ):

НСМ допринася за разпространяването на информация за проекта и неговите резултати.

Резултати/заключения:

• Утвърждаването на нов тип конфитюр, включващ в себе си до 70 %  съдържание на плодове;

• Нова опаковка, която е биологично разградима и не замърсява околната среда;

• Химическите консерванти са успешно премахнати, както и съдържанието на добавена захар в
крайният продукт е сведено до минимум но не за сметка на дълготрайността на продукта;

• Допълнителен ефект е постигнат и чрез повишаване на професионалните умения на персонала чрез
предоставяне на специфична информация от страна на експерти в хранително-вкусовата промишленост
по отношение на влаганите суровини;

• Постигнати са по-добри икономически резултати чрез по-голяма печалба благодарение и на по-
висока производителност на труда.

• По време на изпълнението на проекта сътрудничеството между изследователите и служителите
на предприятието за производство на конфитюр  се превърна в една симбиоза между теорията и
практиката.

Какво (не)работи при изпълнението на проекта?

• Сътрудничеството с изследователската общност е задължително условие за получаване на финансова
помощ по мярката;

• Необходимостта да се изготви много сложно проектно предложение за получаване на финансова
помощ по мярка 124.
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Пример № 2:

Съвместна работа между заинтересовани страни за насърчаване на биологичното
производство на сливи

Страна:

Австрия

Тип нововъведение/иновация:

Нов метод на производство, реализиран на практика

Финансиране:

Мярка 124 от Програма за развитие на селските райони

Какво и с кои участници:

Този проект обединява фермери, търговци на селскостопанска продукция и изследователи с цел да
се установи какви са условията и изискванията за популяризиране и успешно отглеждане на сливи по
биологичен способ

Инициатор:

Производители на сливи

Участници в проекта:

Фермери и/или групи производители;

Консултанти, служби за съвети в земеделието;

Аграрни университети и/или изследователски центрове.

Защо и получатели на финансова помощ:

Проблеми/нужди:

Непостоянната и ниска цена на сливите, отглеждани по конвенционален метод на пазара

Възможности:

Нарастващото търсене на биологични плодове
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Бенефициенти:

Фермери

Полза от трансфера на знание:

Проектът е реализиран благодарение на широк кръг от участници в това число: научни институти, 
включително експерти по прилагане на биологични методи за борба с  вредители по растенията, както
и службата за съвети в земеделието.

Ролята на съществуващи мрежи или Националната селска мрежа (НСМ):

Консултантските услуги изиграват ключова роля в координацията на проекта и осигуряването на
технически консултации от решаващо значение;

Резултати/заключения:

• Проектът предоставя разяснения по важни въпроси, свързани с методите на отглеждане, сортовете
и препаратите за растителна защита;

• Проектът извърши изследване и анализ, като установи какво е статуквото на пазара на пресни
плодове и преработени продукти на Европейския пазар;

• Количеството на произведените сливи по биологичен способ се очаква да се увеличи съществено
като резултат проекта.

Пример № 3:

Разработване на нов метод за контрол над вредителите

Страна:

Испания

Финансиране:

Мярка 114 Програма за развитие на селските райони

Тип нововъведение/иновация:

Нов продукт, процес, технология
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Какво и с кои участници:

Биологичният контрол е метод за контролиране на вредителите (включително инсектициди, акари, 
плевели и болести по растенията) чрез използване на други живи организми. Новият контрол над
вредителите, без използването на фитосанитарни продукти, за земеделски производители означава
по-малко разходи и положителен ефект върху околната среда от друга страна. Испанските експерти по
растителната защита подлагат на тест нови сортове растения, използвани за биологичен контрол като
в последствие информират земеделските производители за най-подходящите за определени условия, 
почва и пазари.

Инициатор:

Службите за съвети на асоциациите в хранително-вкусовата промишленост

Участници:

Фермери, групи производители и асоциации на производителите, предприятия в хранително-
преработвателния сектор, Служби за съвети в земеделието, консултанти.

Проблеми, нужди:

Трудно е да се разрешат проблемите, свързани със здравето и устойчивостта на отглежданите растения/
култури със съществуващите методи и липсата на фитосанитарни решения, които да отговорят на
изискванията на Европейското законодателство и едновременно с това да се справят безкомпромисно
с вредителите и болестите.

Бенефициенти:

Фермери

Полза от трансфера на знания:

Усилията за контрол над биологичното производство не са отразени в достатъчна степен в цената на
биологичните продукти. Няма наличие на пряко въздействие върху пазара.

Ролята на мрежите и консултантските служби:

Службите за съвети на кооперациите играе ключова роля и в трите фази на иновационния процес:
Идентифициране и проучване на новите техники, тестване на новите методи, трансфер на знания и
разпространение на иновационните процеси.

Резултати/заключения:

Биологичен контрол означава липса на използване на химически продукти. В резултат на това е налице
полза както за земеделските производители, така и за околната среда, потребителите на крайни
продукти и обществото като цяло.  В дългосрочен план се очаква позитивен ефект за намаляване на
разходите за контрол с вредителите.
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Какво (не)работи при изпълнението на проекта?

• Липса на опит на всички нива;

• Недоверие от страна на земеделските производители;

• Липса на положителен ефект върху икономиката поради липса на отражение върху крайната
цена на реализирания продукт.

Научени уроци/препоръки:

• Консултантски услуги са от съществено значение за трансфера на знания. Те играят ключова роля в
разпространяването на нови технологии в хранително-вкусовата промишленост;

• Консултантите, експерти в селското стопанство и хранително-преработвателния сектор са спечелили
доверието на земеделските производители, незаменим фактор за трансфера на знания и иновации. Те
познават спецификата на обработваемите земи, те са независими и са тясно свързани със земеделските
производители и  техните нужди и проблеми;

• Кооперацията е единна структура, достатъчно голяма за да предложи по-амбициозни решения
за специфични проблеми, вариращи от изследователски проекти до тестване на нови технологии в
пилотни проекти.

Пример № 4:

Интернет платформата „Chil” обединяваща различни участници в организацията на
хранителната верига

Страна:

Испания

Финансиране:

European Regional Development Funds, INTERREG program

Тип нововъведение/иновация:

Иновативна форма на организация

 13



Какво и с какви участници

Иновацията се състои в изграждането на интернет платформа, наречена „Chil”, която обединява всички
участници, заети в селското стопанство и хранително-преработвателния сектор. Тази платформа
htp://chil.org е достъпна за всеки човек или организация в този бранш. Основна цел на платформата
е да изгради връзка между всички заинтересовани страни. Нейната структура позволява лесното
ориентиране чрез различни раздели, групи, страници, блогове и т.н. от главната страница на „Chil”.

Инициатор:

Университет

Участници:

Фермери, асоциации на земеделските производители, кооперации, МСП в хранително-вкусовата
промишленост, служби за съвети в земеделието, консултанти, университети, изследователски
институти, местни инициативни групи и др.

Проблеми/нужди:

Липса на комуникация между преработвателни предприятия, изследователски центрове и
производители на селскостопански храни и продукти. Няма наличие на нито една страница в интернет
където да бъде достъпна информация, свързана с „всичко“ по отношение на хранителния сектор.

Бенефициенти:

Всички заинтересовани в хранителният сектор, а също така изследователските центрове, производители, 
техници, фирми, кооперации, сдружения и публични институции.

Ползи от трансфера на знания:

Основната полза от създаването на платформата е обмяната на информация, трансфера на знания
и възможността за споделяне на документи. По отношение на извършването на инвестиции, в
платформата може да бъде публикувана информация относно предстоящи приеми по мерки и схеми
за подпомагане, финансиране на проекти, търсене на партньори, държавни помощи и т.н. Платформата
също така може да предлага обучения и да се използва като пазар на продукция.

Роля на консултантските услуги:

Консултантите, които изготвят проекти, насочени към земеделски производители или преработвателни
предприятия, използват платформата за обмен на информация и документи със заинтересовани лица, 
обсъждат проблеми и предлагат помощ при изготвяне на проекти за финансиране, общуват редовно с
фермерите чрез платформата без да е необходимо да се организират пътувания за срещи.

Резултати/заключения:

• Резултатите могат да се измерят с броя на регистрираните потребители в платформата и боря на
посещенията в рамките на един ден. Нарастването на тези показатели е гаранция, че проекта работи
и дори е надхвърлил очакванията;
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• На практика посредством интернет всеки един човек би могъл да се информира за въпроси, които
представляват интерес за него, като  консуматор на храни всеки може да разглежда  важни за него
теми;

• Институционалната подкрепа се е увеличила след като платформата се е доказала като полезен
инструмент пред националните и европейски власти и органи.

Какво (не)работи при изпълнението на проекта?

Изпълнението на проект в три страни на три езика е сложно. Автоматичният превод не работи
толкова успешно, колко се е очаквало в резултат на което своевременното представяне на новини
и документи се забавя.

Научени уроци/препоръки:

• Транснационално сътрудничество трябва да работи чрез уникален език но това е трудна задача.
Необходимо е да се разработи система за автоматичен, бърз и коректен превод;

• Опитът в този проект показва, че първоначалните усилия са от решаващо значение за успешното
реализиране. Първата и най-важна задача е да се събере необходимото количество информация, за
да се направи платформата интересна за потенциалните потребители;

• Проектите за трансфер на знания са изключително важни и от съществено значение за развитието
на сектора към които са насочени;

• Превръщането на опита за дейността в определен сектор в достъпна информация следва да бъде
приоритет за обществото, като предпоставка за насърчаване на предприемачеството.

Пример № 5:

Сътрудничеството между консултантски служби и изследователски институт (Унгария)

Страна:

Унгария

Финансиране:

Мярка 114 от Програма за развитие на селските райони
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Тип нововъведение/иновация:

Нов процес или практика

Описание на проекта:

Териториалния консултативен център (ТКЦ) на Унгарските служби за съвети в земеделието в
консорциум с Научно-изследователския институт по лозаро-винарството са в основата на настоящия
проект. Институтът предоставя възможност за извършване на лабораторни изследвания и предоставя
технологични съвети на винарите в района на Бадаскони, Унгария използвайки като посредници
консултантите на ТКЦ. Това сътрудничество е иницирано от ТКЦ и  е подкрепено от Национална
служба за съвети в земеделието и Министерство на земеделието и  развитието на селските райони в
Унгария. Производителите на вино участват в това сътрудничество чрез сключване на договори с ТКЦ
и получавайки съвети и насоки от техните експерти консултанти.

Инициатор:

Териториален консултативен център (ТКЦ)

Участници:

Фермери, консултантски служби и изследователски институт

Проблеми/нужди:

ТКЦ установява, че неговите консултанти се нуждаят от съвременна техническа информация за
методите в лозаро-винарството и енологията за да предоставят високо ниво на консултантски услуги
на винарите.

Бенефициенти:

Производителите на вино

Резултати/заключения:

• Това сътрудничество е проработило добре и всички участници, включително винарите, консултантите
и изследователите са доволни от постигнатите резултати;

• Извършени са някои действия в насока за административно опростяване на схемата за подпомагане;

• Като допълнително опростяване се планира да се въведе единен електронен формуляр за
кандидатстване (молба за помощ  и искане за плащане).

Какво (не)работи при изпълнението на проекта?

• До 2010 правилата по ПРСР 2007-2013 г. на Унгария налагат ограничението фермерите да могат
да се възползват от консултантски услуги само 3 пъти за целия програмен период;

• Земеделските производители и консултанти намират подкрепата по съответната процедура
за твърде усложнена и продължителна, особено по отношение на относително ниския размер на
финансиране.
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Научени уроци/препоръки:

Необходимо е консултантските служби да имат близък достъп до източниците на иновации или самите
консултанти да разполагат с изследователски центрове.

Прилагане на мярката за сътрудничество в България

Успешното прилагане на мярката в следващия програмен период зависи от няколко основни фактора, 
първият от които е успешното програмиране и навременно стартиране на прилагането, като в тази
връзка се очертават и няколко основни стремежа:

Да се уточни действителния обхват на търсенето на иновации в рамките на целите и действието на
ПРСР;

Да се насърчи продуктивната роля на работата в мрежа за брокерството и иновациите;

Да се избягва определянето на иновации, а по-скоро съсредоточаване върху разработването на
иновационни процеси;

Да се насърчат канали „отдолу-нагоре” за проучване и предлагане на възможности за иновации;

Да се признае риска и да се предвидят системи за справяне с неуспехите.

Друг основен фактор е наличието на участници в процеса на внедряване на иновации, водени от
една обща идея и обединени с цел нейното реализиране.

Изхождайки от основния стремеж на сътрудничеството да се постигне повече с по-малко чрез
определено новаторско решение, подход или технология се стига да извода, че изследователите
са основните играчи в цялостния процес. Като неизменни участници във веригата на иновациите, 
представителите на научните среди следва да участват активно в процеса на програмиране, за да се
избегне залагането на недостижими индикатори и непостижими цели. Основен участник за България
би следвало да се яви Селскостопанската академия като организация за научни изследвания, за
приложна, обслужваща и спомагателна дейност (ССА) в областта на земеделието, животновъдството
и хранителната промишленост, която разполага с изградена система от научноизследователски
структурни звена, разположени на територията на цялата страна.

За съжаление, макар и ССА да беше шумно обявила през април тази година, че е разработила
„Визия 2020”, в която са представени допирни точки в политиката на Министерство на земеделието
и храните и в частност Политиката за развитие на селските райони, която е необходимо да бъде
интегрирана в бъдещата Програма, във връзка с ЕПИ, на практика Визията като документ не може
да бъде открита и прочетена, а още повече обсъдена със заинтересованите от ЕПИ страни.

Планът, които разработва ОГ следва да е насочен към постигане на целите заложени в ЕПИ, но
също така преди всичко е необходимо да се сблъсква с реални проблеми, които среща българският
фермер. Селскостопанският сектор в България е изправен пред редица проблеми, които се нуждаят от
адекватни решения, които от своя страна  могат да бъдат предмет на проучванията на научните среди
в тази област.
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От особено значение е също така ролята на консултантите, които да могат да предложат адаптирането
на утвърдени подходи към нови обстоятелства, черпейки примери от други европейски страни.
Практика, която е базирана на трансфера на знания и се причислява към новаторските проекти, 
като в тази връзка опитът на европейските страни, прилагали мярката „сътрудничество” и проектите
реализирани посредством нея  могат да бъдат от полза.

Не на последно място иновационните брокери, като свързващо звено в този,  процес следва да
издирват подходящи участници и да спомагат за сътрудничеството им.

Заключение

В рамките на настоящия програмен период в България не се прилага мярката „Сътрудничество”. В
доклад на Европейската Комисия за иновационния напредък на страните членки за 2012 г., България
заема последно място в  класацията (Innovaton Union Scoreboard 2013). Съответният документ, 
категоризира страните според обективни критерии, характеризирайки ни като плахи иноватори. На
първо място в класацията се нареждат Швеция, Германия, Дания и Финландия, страни с развити
икономики, световни лидери в нововъведенията и технологиите.

В следващия програмен период мярката „Сътрудничество” се посочва като ключова за изпълнение
на приоритета за развитие на селските райони „Стимулиране на трансфера на знания и иновации в
областта на селското стопанство и селските райони”. Изхождайки от предпоставки с които разполага
страната ни за развитието на земеделие и туризъм се стига до извода, че е необходимо да се насърчи
новаторството в областта на земеделието.

Смисълът, който влага ЕК в понятието иновация, в контекста на Общата селскостопанска политика
предоставя свобода по отношение на дейностите, които да могат да се реализират. Също така
списъкът с мерки за безвъзмездно финансово подпомагане, посочени като релевантни към ЕПИ е
неизчерпателен.

В настоящия програмен период по мерките, прилагани по Програмата са реализирани редица проекти, 
които могат да бъдат окачествени като иновативни. Това обстоятелство обаче не е взето предвид
поради факта, че съответните проекти не са получили достатъчно публичност.

В основата на трансфера на знания и иновации е посредством взаимовръзката между отделните
участници, благодарение на знанието и опита с които разполага всеки един от тях, да се стигне до
успешен резултат посредством алтернативен метод, който да послужи като „ноу-хау” за широк кръг от
заинтересовани страни.

Поради това сътрудничеството се явява, като основна предпоставка за постигането на селскостопанска
производителност и устойчивост, чрез постигане на повече с по-малко в рамките на следващите седем
годишен период - възможност, която не бива да бъде пропилявана поради липсата на опит в тази
насока.
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Източници на информация:

1. Proposal for a Regulaton of the European Parliament and of the Council on support for rural development
by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) - Consolidated dra� regulaton;

2. Dra� Guidelines on Programming for innovaton and the implementaton of the EIP for agricultural pro-
ductvity and sustainability;

3. Newsleter on the outcomes of the conference on the EIP Agriculture productvity and sustainability
(19 November 2012 Brussels);

4. Documents from EIP seminar “Programming innovaton” (26, 27 June 2013 Madrid);

5. enrd.ec.europa.eu/policy-in-acton/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/;

6. ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm.
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