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ЗЕМЕДЕЛИЕ С 
ВИСОКА ПРИРОДНА 

СТОЙНОСТ: 
ОБУЧЕНИЕ, 

ИНОВАЦИИ И 
ЗНАНИЯ 2016-2019

HNV concepts, challenges and opportunities;
• An interactive Atlas of Innovations feasible

within HNV farming areas;
• Research papers and presentations.

HNV concepts, challenges and opportunities;
• An interactive Atlas of Innovations feasible

within HNV farming areas;
• Research papers and presentations.

ангажирането на преподаватели и студенти по 
аграрни науки, развитие на селските райони и 
опазване на биоразнообразието;
• Интерактивен Атлас на иновациите, прилагани в 
районите с висока природна стойност;
• Научно-изследователски публикации и 
презентации.

За контакти: 
Сдружение за териториален и екологичен

просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 

№11, Бизнес сграда, 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: viara_mail@dir.bg

            www.facebook.com/STEP.BULGARIA
www.facebook.com/HNVLink

twitter.com/HNVLink

Район на 
знанието
Партньори

Включете се!

• Ако сте земеделски производител в „район на
знанието“ Западна Стара планина, свържете се с
нас, за да разберете как може да си сътрудничим.

• Ако сте земеделски производител извън нашия
„район на знанието“, и стопанисвате земи с
висока природна стойност, проверете описаните
от нас иновации – може да откриете полезна и/
или интересна за вас информация.

• Ако сте преподавател, проверете уеб-
страницата ни за материали, които могат да ви
помогнат да разберете системите с висока
природна стойност и да ги използвате като
примери при обучението за развитие на селските
райони и земеделие.

• Ако сте изследовател или научен работник,
концепцията за земеделските земи с висока
природна стойност предлага вълнуващи
възможности за социално значими интер-
дисциплинарни изследвания.

• Всеки може да подпомогне земеделието с
висока природна стойност като посети „районите
на знанието“. Повечето от тях развиват селски
туризъм и предлагат специфични местни храни.

В периода 2016-2019 г.
проектът ще създаде:
• Каталог със значими иновации за земеделието с
ВПС от „районите на знанието“;
• Интерактивен Атлас на иновациите, прилагани в
районите с висока природна стойност;
• „Панаир на иновациите“ на европейско ниво за
обмяна на опит между партньорите и районите;
• Анализ на условията за успех на иновациите;
• Набор от учебни материали, свързани с
концепцията за висока природна стойност;
• Научно-изследователски публикации.

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на програмата на ЕС за научни 
изследвания и иновации Хоризонт 2020



 www.hnvlink.eu/learning-areas/

www.hnvlink.eu/what-is-hnv/

Нашите „райони на знанието“ са отлични
примери за земеделски системи с висока
природна стойност:

Как HNV-Link може да
помогне на вашия район?

Земеделието с ВПС заслужава да бъде
продължено! Как да се подобри социално-
икономическа му жизнеспособност, без да се
изгубят уникалните характеристики? Какво правят
районите с ВПС в Европа за да постигнат това?

Проектът цели да намери иновативни начини за
осигуряване на устойчиво бъдеще за земеделието
с висока природна стойност. Използваме
“районите на знанието” за да събираме
иновативни решения от техническо и
технологично, маркетингово, социално,
институционално и управленско естество.

Успешните примери и уроци от „районите на
знанието“ ще бъдат достъпни за всички
ангажирани със земеделието с висока природна
стойност.

Какво е земеделие с висока
природна стойност?

Тематична мрежа HNV-Link
Мрежата е насочена към споделянето на иновации,
прилагани в земеделски общности и системи с висока
природна стойност, които едновременно подобряват
социално-икономическата  жизнеспособност и
екологичната им ефективност.

Тематичната мрежа HNV-Link свързва десет района,  с
преобладаващо земеделие с висока природна
стойност, в които се осъществяват  подходящите
иновации. Това са нашите “райони на знанието”.

„Районите на знанието“ свързват фермери и местни
хора, професионални организации, НПО, местни
власти, образователни и изследователски институти. В
процеса на адаптиране към променящата се социално-
икономическа среда всеки „район на знанието“ се
сблъсква със специфични за него предизвикателства
и намира подходящо решение, което може да
сподели: ново партньорство или сътрудничество, 
успешни проекти, иновативни подходи за добавяне
стойност на продуктите и др.

Земеделието с висока природна стойност (ЗВПС)
характеризира тези райони в Европа, в които
земеделските дейности подкрепят и са свързани с
изключително богато разнообразие на природата.

Земеделските системи с висока природна стойност имат
важна икономическа, социална и културна роля в
европейските селски райони посредством приноса им
към културното наследство, качествените местни
продукти и осигуряване на заетост.

Западна Стара планина, България
Далматински острови, Хърватска
Тесалия, Гърция
Causses &  Cevennes, Франция
Burren, Ирландия
Sitio de Monfurado, Португалия
Източните възвишение на Клуж ,Румъния
La Vera, Extram adura, Испания
Vastra Goteland, Швеция
Дартмур, Великобритания

Присъединете се към нас и нашите „райони на
знанието“.

Посетете ни виртуално или елате на място.
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