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Уважаеми читателю,
Добре дошли в шестото издание на поредицата информационни бюлетини на
проект INNOGROW, който насърчава внедряването на иновации от МСП в селските
райони чрез обмен на практики и опит между регионите и участниците, свързани с
конкурентоспособността на МСП в селските райони и интегриране на научените
уроци в регионалните политики и планове за действие.
През последния период на изпълнение всички дейности, които допринасят за
обмена на опит и съобщаването на резултатите от проекта, отбелязаха значителен
напредък. Партньорите организираха срещи на заинтересованите страни в своите
региони, участваха в срещата на европейските региони в Любляна на 12 и 13
февруари 2019 г. и в момента планират да организират план за действие в техните
региони с участието на консултанти, публични органи и представители на
икономиката на селските райони. малки и средни предприятия.
В този бюлетин ще намерите интересни истории от проучвателните посещения на
партньорите и информация за минали, настоящи и бъдещи събития. Чрез нашия
уебсайт на проекта и този периодичен бюлетин, ние ви информираме напредъка и
ключовите резултати.
Екипът на проект INNOGROW!

ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА?
Запишете се за нашия бюлетин: https://www.interregeurope.eu/innogrow/
Или се свържете с партньора по проекта във вашата страна: office@szeda.eu
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

INNOGROW ще изиграе важна роля в
подкрепа на модернизацията на
съществуващите МСП и в
разпространението на иновативни
стартъп проекти чрез политики, които
насърчават внедряването на нови
технологии и иновативни бизнес
модели от МСП в селските райони.
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Индустриалната стратегия
на UK: Приносът на
селските райони.
Университетът в Нюкасъл ще бъде
домакин на семинар за Индустриалната
стратегия: Напредък в приноса на
селските райони на 27 март 2019 г. Този
семинар разглежда напредъка в
осъществяването на Индустриалната
стратегия за икономиките в селските
райони. Тя ще улесни тристранната
дискусия между онези, които дефинират и
наблюдават изпълнението на
Индустриалната стратегия на
Обединеното кралство, тези, на които е
възложено изпълнението, и
заинтересованите страни от бизнеса или
обществото, желаещи да се възползват от
развитието на селските райони.

(застаряващо общество, устойчив растеж,
транспорт на бъдещето, изкуствен интелект
и big data) и по-широки мерки за
насърчване на продуктивоността на МСП в
селските райони, които могат да бъдат
адресирани чрез стратегията. За повече
информация относно събитието:
pattanapong.tiwasing@newcastle.ac.uk

Специален фокус на деня ще бъде
възможността да се разгледа как
индустриалната стратегия и нейните
специфични
предизвикателства

История от Молизе:
всичко свършва добре
Един ден генералният секретар на Търговската
камара получава телефонно обаждане. От
другата страна на линията отговаря много
професионален глас. Показва се. Той е директор
на онлайн списанието на Министерството на
земеделието, храните и горите. Заглавието на
списанието е Planet PSR - Политики за развитие
на селските райони. Директорът обяснява, че
бюлетинът предоставя новини в интернет с
информация за услугите за развитие на селските
райони. Това е списание за развитие на селските
райони. Но той веднага стигна до въпроса и
поиска информация за проекта INNOGROW, за
който вече беше прочел нещо и беше толкова
заинтригуван, че иска да се задълбочи. Целта?
Публикуване на статия относно целите,
досегашните дейности и постигнатите и
постигнатите
резултати.
На
този
етап
генералният секретар, осъзнавайки, че това е
възможност да не бъде пропусната, реши да
възложи управлението на тази дейност на
ръководителя на проекта. Така започна

размяната на електронна поща между
последния и директора на списанието.
Оказва се, че списанието играе много
важна информационна роля в италианския
селски свят. Всъщност тя има за цел да
засили не само селското стопанство като
икономическа дейност, но и новата роля на

доставчика на обществени блага, способна
да създава работни места и да играе
решаваща роля по отношение на
опазването на околната среда
и
териториалния растеж, особено по
отношение на селските райони. Роля, която
Европейският съюз поставя в центъра на
Общата селскостопанска политика (ОСП) от
няколко години и който възнамерява да
засили и в бъдеще с следващата реформа,
която ще регулира европейското селско
стопанство до 2020 г. Статиите и услугите са
вдъхновени от новини и актуални събития,
които пряко или косвено включват
политиката за развитие на селските райони
и съответните регионални програми. В
центъра на вниманието е и интензивната
дейност на Националната мрежа на
селските райони и разказът за найзначимите исторически случаи в Италия.
Разделът "Млад клон", с който Пианета Пср
иска да допринесе за оборота на
поколенията, докладващ истории за бизнес
успех, свидетелство за проекти, които са
имали решаващо влияние във фондовете
на ПС, е много важно. Особено внимание
се обръща на развитието на така
наречената "зелена икономика" и голямата
глава от свързани дейности, чиято роля на
диверсификация
и
интегриране
на
селскостопанските доходи има силно
закотвяне именно в мерките на Пср.
Тематичната рамка на информацията се

допълва и от монотематични прозрения,
публикувани в тримесечното приложение
"Списание RRN" на бюлетина на Pianeta Psr.
Имайки това предвид, Pianeta Psr има
амбицията да предложи себе си като място
за среща на ферми, местни власти,
търговски организации, профсъюзи и
институции - с една дума, така нареченото
партньорство - също отворено за приноса
на експерти и становища лидери да
предоставят важни гледни точки и
интерпретации, за да разберат социалноикономическата динамика на селското
стопанство и селските райони. Сърцето на
редакционната колегия е представено от
многобройните мениджъри, служители и
сътрудници на Националната селска
мрежа, истинските експерти на тази тема,
чиято основна задача ще бъде да
„преведат“ професионалните си знания в
услуга, достъпна за всички. След
първоначалния
скептицизъм
започва
сътрудничеството с вестника и решаваме
да изпратим статия за проекта INNOGROW.
Важен момент за разпространение. Така че
е важно да се напишат правилните неща.
Статията се изпраща. Няколко дни по-късно
в бюлетина номер 70 това заглавие се
появява: „Молизе, INNOGROW: инструмент
за растеж и превръщане на селските
райони в по-конкурентоспособни”.
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Среща за обмяна на
опит в регион
Тесалия, Гърция

INNOGROW е нещо повече от проект,
реализиран от партньори, ние станахме
общност, която обединява хора от
различни региони, произвеждащи и
произвеждащи различни продукти, с
различни бизнес модели и които трябва
да следват или са подкрепени от различни
политики за иновациите на селските МСП.
INNOGROW ни дава възможност да
изпитаме, научим и да върнем в нашите
региони нови знания и добри практики за
иновации и понякога просто прости
решения,
които
произтичат
от
необходимостта от постоянство на
конкурентен пазар на селскостопанска
продукция и други продукти от селските
райони. По време на проекта имахме
учебни посещения и всеки от тях донесе
нещо различно. През юли имахме среща и
проучвателно посещение в Гьор, Унгария
и през септември 2018 г. в Лариса, Гърция.
Докато в Дьор е било интересно да се
види как относително малките овощни
градини могат да представят няколко
работни места и нарастващ бизнес от
производството на конфитюри и спиртни
напитки, опитът на Лариса доведе до
сериозна мисъл за нашия ангажимент за
устойчивост и качество на продуктите.
Гърция надмина всякакви очаквания не
само от гръцкия опит, но и от
заинтересованите страни от други страни.
Хубавото е, че сме заснели видеоклип за
него и можем да споделим част от това
преживяване.
Какво толкова завладяващо?
EPSA A.E. е производствена компания за
плодови сокове в Лариса и е преживяла
кризите, без да намалява заплатите или да
оставя работници. Историята на EPSA
датира от 1924 г., когато в географския
район Pelion е имало излишък от лимони.
Наблюдавайки
увеличението
на
продажбите на традиционната лимонада от
търговците, собствениците на EPSA си
поставиха за цел да създадат фабрика,
която да произвежда безалкохолни
напитки. Немски инженер по химикали
беше
поканен
да
съдейства
за
производството на лимонада. Тогава се е
родила и се е запазила тайната рецепта до
днес. И до днес те акцентират върху

традициите по отношение на качеството и
марката и внедряването на иновации,
свързани с производствения процес и
новите производствени линии. Последните
години, до класическите оранжеда,
лимонада, лимонова сода и сода, са
добавени много нови продукти: Iced Drinks
с чай в няколко вкуса: тоник, кисела
череша, органична лимонада и оранжеда и
лимонада, оранжеда и кола (с подсладител
от растението стевия). Също така, "леки
капки", течен подсладител от растението
Stevia, е последната иновация, заедно с
продукта Pink Lemonade. Въпреки това има
тъмен облак, който идва в компанията по
отношение на екологично чист продукт.
EPSA досега напълваше напитките си в
стъклени
бутилки,
най-екологичната
опаковка. Следващата година те ще
започнат бутилиране в пластмасови
бутилки. По някои данни европейците
ежегодно генерират 25 млн. Тона
пластмасови отпадъци и по-малко от 30%
се събират за рециклиране. По-скъпо ли е
да се бутилира в стъклени бутилки? Според
EPSA отговорът е не, той е по-евтин за
бутилки в стъклени бутилки; следователно
стъклото е по-евтино. Тя носи повече
печалба, ако изключи манталитета на
потребителя. Бизнес моделът, който те
имат сега, е, че стъклените бутилки се
събират и връщат към тях. Клиентът е
мотивиран да върне бутилките за
намаляване на цената. Бутилките се
измиват и дезинфекцират и се връщат в
производство. Повредените бутилки могат
лесно да се рециклират. Защо тогава ще
направят това? „Тъй като потребителят го
желае“, отговаря маркетинговият директор.
Стъклените бутилки са малко по-тежки и
съдържат малко по-малко напитки от
пластмасовите. Въпреки това, потребителят
обикновено не забелязва разликата в
количеството и е само за малко тегло и
фактът, че пластмасовите бутилки не се
нуждаят от връщане, а просто се изхвърлят.
Това е нещо, което трябва да помислим

като потребители и това е нещо, за което
трябва да мислят политиците и събирачите
на данъци. В пластмасовата промишленост
работят 1,5 милиона души в Европа и
генерираха близо 350 милиарда евро
оборот през 2017 г., докато стъкларската
промишленост на ЕС-28 има около 185 000
души и данните за оборота за индустрията
не са лесно достъпни. Колко струва нашата
околна среда, нашето здраве и здравето на
планетата? Колко ни струва и ще ни струва
да управляваме пластмасовите отпадъци в
Европа и в световен мащаб? Промяната
започва с 1 фирма едно лице
едновременно.
TheGala
е
кооперацията
на
млекопроизводителите, която се формира
в периода на икономическата криза.
Плащанията към дистрибуторите на мляко
и на земеделските производители не бяха
изплатени навреме или изобщо, а каналите
за дистрибуция и дилърите се сринаха. За
да оцелеят, те бяха принудени да излязат с
нов бизнес модел. Те намериха начин да
запазят най-високото качество на млякото и
да формират логистични канали, за да
продават прясно прясно мляко на
потребителите, използващи автомати за
мляко в града. Започвайки с инсталирането
на машини за продажба на мляко в град
Лариса през 2013 г., броят им се увеличи до
16 и се разшири до Солун през 2015 г. със
17 търговски обекта. След като спечели
гръцката награда за иновации през 2016 г.,
ThesGala създаде първите си вендинг
машини в Атина. Този иновативен подход е
доказано много популярен и кооперативът
вече доставя 63 автомати в 3 града, като
продава мляко на около 25 000 клиенти
всеки ден. От друга страна това се
осъществява и в Словения и някак си не се
придържа. Защо? Е, няма марка, въпреки че
е
осигурена
проследяемост,
няма
качествен анализ за промотиране на
продукцията и е неудобно да се отиде в
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автомата отделно, когато човек може да си
купи всичко в супермаркета. Сега, след като
времената се промениха малко и в Гърция
и същата логика на потребителите се
намира и в съзнанието на гръцкия
потребител
ThesGala
доставя
също
супермаркети и по-малки магазини,
поддържащи
стандарта
на
висококачествено мляко.
Papayiannis bros е семейна фирма, която
произвежда предимно сусанова халва,
традиционна
сладка
на
Levant,
изключително
популярна
в
целия
средиземноморски
регион.
Групата
INNOGROW имаше привилегията да
наблюдава производствената линия, която
се основава предимно на ръчно
производство. Литературните силни мъже
превръщат сладката халва с ръцете си, за
да получат перфектната консистенция и
след това масата се пълни в подложки

Среща за обмяна на опит
в Министерството на
земеделието и храните в
Словения

модели, но тя не отива към гръб, а към
хладилника. Крайният продукт може да е
малко пристрастяващ за тези с сладък зъб,
а вкусът на топлата халва е просто
възвишен. Днес "PAPAYIANNIS BROS S.A."
произвежда широка гама от традиционни
хранителни продукти на базата на сусам
(халва, таханска сусамена паста, сусам
барове, печива семена от сусам), както и
други храни като плодови конфитюри, мед
и лукуми. (ориенталска наслада). В
момента компанията е инвестирала в нова
напълно автоматизирана производствена
линия за тахини с мед, която се счита за
иновативен продукт.

Някои почетни спомени от гръцкото
посещение за обучение: Agroil - Staff Color
Energy,
промишлено
предприятие,
предоставящо специализирани услуги на
най-големите компании за биодизел;
Кооперация "Тирнавос" е една от найизвестните кооперации в Гърция, главно за
производство на известния гръцки дух
ципуро; Олимпос, един от най-добрите
примери за това как едно МСП може да се
трансформира в голяма компания чрез
инвестиране в иновации; и Epilektos Biogas
с една от най-големите електроцентрали за
производство на биогаз в Европа.

ПРСР 2014-2020 финансира действия по пет от
шестте приоритета за развитие на селските
райони:

икономическите,

екологичните

и

други

ограничения, пред които са изправени поради
фрагментацията и липсата на връзка. Мярката е

1. Трансфер на знания и иновации в селското
стопанство, горското стопанство и селските
райони
2. Конкурентоспособност на селскостопанския
сектор и устойчивото горско стопанство

насочена по-специално към насърчаване на

Словенското министерство на земеделието,
горите и храните привлече 20 участници от 7
европейски държави на 13 февруари 2019 г. в
своите помещения в Любляна.

3. Организация на хранителната верига,
включително преработка и маркетинг на
селскостопански продукти и хуманно отношение
към животните

голяма

Министерството на земеделието, горите и
храните организира в сътрудничество с
Агенцията за регионално развитие Gorenjska,
BSC, Ltd, Kranj, среща с цел представяне на
Програмата за развитие на селските райони
2014-2020
г.,
по-специално
мярка
16:
Сътрудничество, на която са предназначени 20
милиона евро. ,

4. Възстановяване, опазване и подобряване на
екосистемите, свързани със земеделието и
горското стопанство
5. Местно развитие и създаване на работни
места в селските райони.

производителност

и

по-добра

устойчивост в селското стопанство. Специално
внимание се отделя на насърчаването на
технологичното развитие и намаляването на
отрицателното

въздействие

на

селското

стопанство върху околната среда, особено в
областта

на

биологичното разнообразие и

качеството на повърхностните и подпочвените
води.\Оперативните групи на ЕПИ се създават от

Делегацията на заинтересованите страни от
Гърция, Италия, Латвия, България, Чешката
република, Унгария и Словения бе поздравена от
Симона Вревц, заместник генерален директор на
дирекция „Земеделие” и Весна Миличич,
представител на EIP точката (информационна
точка), които също представиха Плана за
развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР
2014-2020)
и Мярка
16,
по-специално
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ).
Срещата също така даде възможност на
членовете на делегацията да представят
актуалното
състояние
на
мерките
за
сътрудничество и ЕПИ в техните страни.

проекти за сътрудничество, насочени към по-

заинтересовани

субекти,

като

земеделски

производители,

изследователи,

консултанти,

предприятия, неправителствени организации и
други

участници,

които

работят

в

селскостопанския и хранителния сектор с цел да
се

запълнят

празнините

между

научните

изследвания и селскостопанската практика чрез
Мярка М16 подкрепя различни форми на

стимулиране

на

по-бързото

и

широко

сътрудничество, с които различните участници в

използване на иновативни решения - иновации -

селските райони ще могат да преодоляват

на практика.
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Международна
конференция в
Родика
На 12 февруари 2019 г. на Биотехническия
факултет
в
Родица
се
проведе
международна
конференция
за
насърчаване на развитието на иновативни
технологии и нови бизнес модели в малки
и средни предприятия в селските райони,
на която присъстваха 40 посетители от 8
европейски страни.

не изостава от бизнеса в градските
райони. Предприятията в селските райони
обикновено започват у дома, защото на
етап стартиращи предприемачи искат да
намалят разходите за наемане на офиси и
транспортни средства. В зависимост от
технологичните
възможности
за
дистанционна комуникация и мобилност
често не е необходимо да променят
местоположението дори по време на
фазата на разширяване. Бизнес центровете
са голяма подкрепа в селските райони,
които предлагат бизнес пространство и
предприемаческа среда.

Биотехническият факултет организира
международна конференция, на която
присъстваха
лектори
от
четири
европейски
страни,
съвместно
с
Регионалната агенция за развитие
“Gorenjska”, BSC, Ltd, Kranj, Университета
в Любляна.

Местоположението
се
променя
обикновено поради растежа на компанията
и необходимостта от повече пространство,
което може да бъде проблем, в случай че
няма възможност за наемане или
закупуване на подходящо пространство в
първичната среда.

Проф. Лука Юванчич от Биотехническия
факултет на Университета в Любляна
представи процеса на преход към
биоикономиката и последствията за
икономическото сближаване на селските
райони. Той подчерта важността на
биоикономиката, новия начин на мислене
и бизнес моделите, които подкрепят
експлоатацията на всички възможни
материали, продукти и странични
продукти и се основават на идеята за
кръгова икономика. Изключително важно
е да се грижим за безвредното
производство на храни и продукти, както
за природата, така и за хората.
Биологично произведената храна също
има по-голяма добавена стойност на
пазара. Според него Словения има найголям потенциал за икономическо
развитие по отношение на използването
на
природни
ресурси, скрити
в
устойчивата експлоатация на горите,
особено при преработката на дървесина в
полупродукти и продукти.

Норберт Бодор от Министерството на
финансите, Департамент за развитие на
регионалните
програми,
Унгария,
представи политиките на Унгарската
териториална
оперативна
програма.
Министерството е въвело нов подход за
определяне на политиката отдолу нагоре,
който елиминира конкуренцията при
разпределянето на финансови ресурси в
публичния сектор. Въведена е интегрирана
система за планиране на развитието в
селските райони, идентифициране на
потребностите в икономическия сектор и
специфични потребности от развитие и как
те се прехвърлят към политики на местно
ниво: Концепцията за развитие на
населените
места
и Интегрираната
стратегия за развитие на населените места;
на общинско, областно ниво: областни,
общински планове; на териториално
равнище:
Интегрирани
териториални
програми и на национално равнище:
оперативна програма за развитие на
територията и селищата. За осигуряването
на местни и регионални условия, които
косвено
подпомагат
дейността
на
предприятията, с подкрепата на местните
власти Унгария отпуска 4 000 млн. Евро на
Унгария.

Матю Гортън от университета в Нюкасъл,
Великобритания, представи уроци от
INNOGROW и Великобритания в подкрепа
на иновациите за малките и средни
предприятия в селските райони, които
включват размисли за разработването на
онлайн инструмент за сравнителен
анализ, анализ на селските предприятия
за Англия и селските предприятия като
механизъм за улесняване на иновации и
растеж на предприятията в селските
райони.
Селските
предприемачески
центрове представляват механизъм за
насърчаване на иновациите и растежа на
селските
предприятия.
Предприемачеството в селските райони

Sandra Muižniece-Brasava от Латвийския
университет, Факултет по хранителни
технологии, представи подкрепа от
Центъра за трансфер на технологии за
въвеждане на иновации в селските малки и
средни предприятия. Центърът е част от
факултета и насърчава различни видове
икономически дейности, като например
екологично инженерство и управление на
водите,
пространствено
планиране,
строителство, ландшафтна архитектура,
екологични науки и др. Пример за такъв

стимул е проектът Pupuchi, фава боб. Фава
боб (Vicia faba) е известен в кулинарния
смисъл като боб и е вид цъфтящи растения
в семейството Fabaceae грах и боб. Той е
известен като супер храна и съдържа много
протеини. Стимули за развитие на
продуктите бяха предлагани от Факултета
под формата на предприемаческа среда,
пространство, експертиза и финансови
стимули.

.
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Три години след началото на проекта
INNOGROW, Фондация Ломбардия за
околна среда разработи План за действие
за подкрепа на устойчивия растеж на МСП
в селските райони в Ломбардия.
Документът съдържа анализ и елементи,
които ще подкрепят регионалната власт
при определянето на мерки и политики,
насочени към подобряване на степента на
иновации и конкурентоспособност на
компаниите. Документът, който е резултат
от всички дейности, извършени през тези
години в рамките на проекта, вече е готов
да бъде получен от Управляващия орган на
инструмента на политиката, адресиран от
проекта INNOGROW, Ос 3 на Регионалната
оперативна
операция
на
регион
Ломбардия План за Европейски фонд за
регионално развитие (фонд ЕФРР), за да се
определят и приложат политики в рамките
на програмния период 2014 - 2020 г.,
съобразени с нуждите на селските МСП,
които в Ломбардия се намират във
вътрешните райони на региона, част от
регионалната територия, която е по-слабо
развита, но предлага големи възможности
за икономическо развитие. За да

разпространи съдържанието на Плана
за действие, Фондация Ломбардия за
околна среда организира на 21 март
2019 г. Регионален информационен
ден в централата на регион
Ломбардия. Целта на това събитие е
да
сподели
с
обществените
институции,
предприемачите,
университетите и организациите с
нестопанска цел най-интересното
съдържание на плана. По-специално,
събитието ще се съсредоточи върху

следните
аспекти:
Дейности
резултати от проекта INNOGROW

и

- заплашва и възможности за селските
МСП в Ломбардия;
- Политически предложения за
насърчаване
на
конкурентоспособността и иновациите
на МСП в селските райони.
риключването на плана за действие
ще представлява края на първата фаза
на проекта INNOGROW (фаза на
изпълнение). През следващите 2
години Фондация Ломбардия за
околна
среда
ще
наблюдава
изпълнението на съдържащите се
мерки и ще докладва за напредъка
към целите на проекта по отношение
на конкретна подкрепа за растежа на
МСП в селските райони.
Планът за действие беше реализиран
благодарение
на
различните

дейности, реализирани в първата фаза
на проекта. В действителност през
тези години бяха включени много
заинтересовани страни от всички
региони, представени в проекта
INNOGROW, които споделиха своя
опит и демонстрираха голям интерес
към темите, свързани с растежа на
селските МСП. Публични служители,
предприемачи,
изследователи
и
експерти
в
областта
на
териториалното
планиране
взаимодействаха с цел да се създаде
плодотворен обмен на опит, който да
подкрепи
определянето
на
предложения за политики в няколко
региона. Подобно ниво на участие
представлява
сигнал
и
за
европейските органи с оглед на
следващия програмен период, за да се
разглеждат темите за развитието на
селските райони в политиките за
регионално развитие и териториално
сътрудничество.
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ПАРТНЬОРСКИ КОНСОРЦИУМ
Регион Тесалия, Гърция
Фондация за екология Ломбардия (Италия)
Регион Земгале (Латвия)

Университет на Нюкясъл (Великобритания)
Агенция за регионално икономическо развитие –
Стара Загора (България)
Агенция за регионално развитие на регион
Пардубице (Чехия)
Търговско-промишлена палата Молизе (Италия)
Агенция за регионално развитие на Горенския
регион (Словения), Център за подкрепа на
бизнеса в Кран (Словения)
Неправителствена организация в частна полза
„Паном Новум” за иновации в регион Западна
Трансдунавия (Унгария)

Проектът ще се проведе на два етапа. От
2016-та до 2019-та, изпълнението на
дейностите ще има за цел да постигне
подобрения в споменатата област. Тези
подобрения ще бъдат тествани през втората
фаза на проекта от 2019-та до 2021-ва с
определени целеви групи: МСП и създатели
на политики, за промотиране на
предприемачеството и
конкурентоспособността в селските райони.
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