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Русия и криптовалутите:
внезапна любов

Русия иска да въведе своя държавна
крипторубла, но тя не би могла да
носи основните характеристики на
криптовалутите

Как се ловят
военнопрестъпници с
Facebook

Няколко държави от ЕС успяха да
осъдят конкретни хора за
зверствата в Сирия

Миролио продаде дела си
в "Булгартабак" за 26.6
млн. лв.

През фондовата борса бяха
прехвърлени 7.22% от капитала,
които отговарят точно на дела на
италианския бизнесмен

Кредитор продава
рециклиращите машини
на Пламен Стоянов-
Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10
млн. лв. при покупката му, а сега се
предлага за около половината

Фотографът, който разбра
Америка

Изложба в Берлин събира различни
периоди от творчеството на
американския фотожурналист Дани
Лайън

Ново място: Фабрика Дъга
2
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3 дек 2017, 13:31, 1223 прочитанияФермерите ще могат да кандидатстват за 10
млн. евро за иновации през 2018 г.
Проектите трябва да бъдат с продължителност до 5 години
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В средата на 2018 г. се очаква да започне прием на проекти за иновации
в селското стопанство по схемата за подкрепа за сформиране и
функциониране на оперативни групи от Програмата за развитие на
селските райони. Бюджетът за годината ще бъде 10 млн. евро. Това
стана ясно по време на конференцията "Наука и иновации в подкрепа на
земеделието", организирана от "Икономедиа" и ICT Media по проект,
съфинансиран от Европейската комисия.

Събитието се проведе в четвъртък в столичния център "Капитал форт" и
събра на едно място земеделски производители, представители на
академичните среди, институциите, консултантския бизнес, финансовия
сектор. Представителите на сектора се обединиха около тезата, че на
този етап има интерес към внедряването на иновации в селското
стопанство от всички потенциални участници, но връзката между
науката и бизнеса е скъсана.

Европейско финансиране - в средата на 2018 г.

За първи път през следващата година се планира прием на проекти,
насочени към внедряване на иновации в селското стопанство от
Програмата за развитие на селските райони. Това ще стане по схемата
за подкрепа относно сформиране и функциониране на оперативни групи
в рамките на европейското партньорство за иновации, чийто старт се
очаква в средата на 2018 г. Владислав Цветанов от дирекция "Развитие
на селските райони" в земеделското министерство съобщи, че
планираният годишен бюджет по мярката е 10 млн. евро, като целта е
да бъдат разработвани иновативни решения, които да бъдат внедрени в
земеделската практика.

По схемата се предвижда финансиране да получават оперативни групи,
които са регистрирани по закона за задълженията и договорите, като в
техния състав задължително ще трябва да има член, който е земеделски
производител. Сред другите потенциални участници в оперативните
групи могат да бъдат научни институции, университети,
неправителствени организации, консултанти, фирми от хранителната
промишленост.

Проектите за внедряване на иновация могат да бъдат с
продължителност от 5 години, като изпълнението им ще протича на два
етапа. По време на първата фаза, която е за сформиране на групата, ще
може да се правят проучвания на приложението на иновативния проект,
анализи на конкретните производствени методи, както и избор на
потенциални стопанства, в които да се приложи иновативната идея.
Тези предварителни дейности могат да бъдат в рамките на една година
и да се финансират 100% от програмата, като лимитът е 15 хил. евро.

Втората фаза - същинското изпълнение на иновацията, може да
продължи максимум още четири години, като се предвиждат 100%
субсидия за финансиране на неинвестиционни разходи като заплати,
осигуровки, популяризиране и др., както и 70% подпомагане за
инвестиционни разходи, свързани с производство и преработка на
земеделска продукция. Сред приоритетите по схемата ще бъдат
иновативни решения за управление на водите, опазването на околната
среда и др., стана ясно от думите на Цветанов.

Стоян Недев, мениджър проекти "Европейски програми" в "Елана
инвестмънт", съобщи, че възможните проекти за иновации могат да
бъдат в четири направления - продуктови, процесни, маркетингови и
организационни. Той припомни още, че в иновационната стратегия за
интелигентна специализация до 2020 г., която е приета от българското
правителство, е определена като тематична област "Индустрия за
здравословен живот и биотехнологии".

По време на конференцията стана ясно, че се планира подкрепа за 20
оперативни групи по българската програма, което е съпоставимо с
целите, които са си поставили държави като Кипър, Румъния, Чехия,
Словакия и др. В своята презентация Пол ван дер Слюз, член на
европейското партньорство за иновации в селскостопанския сектор EIP-
Agri, посочи, че държавите от ЕС планират създаването на между 6-7 и
над 850 оперативни групи за внедряване на иновации чрез своите
програми за селските райони. Най-много оперативни групи до 2020 г.
трябва да заработят в Испания - 852.

Данните на ЕIP-Agri сочат, че към момента дейност са започнали повече
от 350 оперативни групи в държавите от ЕС, като над половината от тях
са в сферата на растениевъдството, a 33% - в животновъдството. Сред
оперативните групи има още такива, които работят и в двете
направления, както и в горския сектор.

Интерес от всички, но трудна комуникация

По време на конференцията стана ясно и че интерес към внедряване на
иновации в селското стопанство има, но същевременно повечето
участници се съгласиха, че е скъсана връзката между бизнеса и науката.
Председателят на Селскостопанската академия Васил Николов съобщи,
че процесът по внедряване на иновации не може да се осъществи без
участие на науката, и тя е категорично готова да се включи в него.
Същевременно според него няма такава готовност сред бизнеса с
изключение на най-големите компании в земеделския сектор.

Георги Цонев, който е старши мениджър "Консултантски услуги" за
Югоизточна Европа в PwC, смята, че основният проблем е нарушената
комуникация между различните звена. "През следващите 5-10 години ще
има бум във внедряването на иновации, включително и в България",
прогнозира още Цонев.

По време на форума председателят на Института за агростратегии и
иновации Светлана Боянова коментира, че иновациите ще бъдат във
фокуса на ЕС и след 2020 г., което се е потвърдило и от публикуваното в
сряда комюнике на европейския комисар по земеделие Фил Хоган.
"Очертава се нов модел на плащанията и основен елемент на новата
Обща селскостопанска политика ще бъде подкрепата на знанията, на
иновациите", каза още тя пред гостите на конференцията.

Етикети: време иновации подкрепа развитие на селските райони

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Няма коментари.

За първи път през следващата година се планира прием на проекти, насочени към внедряване на иновации в
селското стопанство от Програмата за развитие на селските райони
© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Еврофинансиране за
развитие на
горските територии

От юли започва
прием на проекти от
програмата за
селските райони

Д-р Иван Иванов: За
да инвестира
бизнесът, общината
е тази, която създава
предпоставки

Фонд "Земеделие" е
разплатил под 4% от
парите за
земеделската
програма

В началото на октомври се
очаква да се обяви прием
по три подмерки

2 авг 2017

В края на годината ще
стартира и
дългоочакваното
кандидатстване за
неземеделски дейности

22 май 2017

Кметът на община
Севлиево пред "Капитал"

27 апр 2017

На фона на кадрови
рокади в институцията
предстои да одобрят
проекти зa 1.4 млрд. лв.

13 фев 2017

Сред
приоритетите
по схемата ще
бъдат
иновативни
решения за
управление на
водите,
опазването на
околната среда
и др.

Пет отличени идеи в конкурс за "Иновативен фермер"

Пет идеи бяха отличени в конкурса за "Иновативен фермер на годината", който "Икономедиа"
организира по проект, съфинансиран от ЕК. На първо място бяха класирани две кандидатури с
равен брой точки, заради което и няма второ място в конкурса. Единият от победителите е
компанията "Машиностроене - ДС", основана от фермера Димитър Славов, който е изобретил и
произвежда иновативна машина за прибиране на реколтата от лавандула. С равен брой точки на
първо място беше класирана и фондация "Земята - източник на доходи", която е създала устойчив
иновативен модел за интеграция на ромите чрез икономически инициативи. Фондацията купува
земеделска земя за бедни ромски семейства, подпомага ги да започнат земеделска дейност, като
впоследствие те изплащат на вноски парцела и придобиват собственост върху него. Управителят
на "Машиностроене - ДС" Димитър Славов и председателят на фондация "Земята - източник на
доходи" Иван Пенов получават като награда пътуване и участие в програмата на най-голямото
изложение в сектора догодина - Глобален форум за иновации в земеделието GFIA Europe, което
ще се проведе през юни 2018 г. в Холандия.

Още три иновативни идеи бяха класирани в конкурса на трето място с равен брой точки. Сред тях
е проектът за изграждане на вертикална домашна ферма, снабдена със сензори и датчици, която
може да се постави навсякъде в жилището и да осигури производството на зеленчуци и билки за
четиричленно семейство. Автор на идеята е Огнян Чиков, като вече има и изработен прототип.
Платформата АgroRegal, основана от Милен Марков, която предоставя информация на пътуващите
българи за най-близките малки земеделски производители, и тяхната продукция и наличности също
бе класирана на трето място. Награда получи още и кооперация "Хранкооп - София" за
устойчивото развитие на модела на фермерските пазари в България, които осигуряват директна
връзка между малките стопанства и потребителите.

Facebook Twitter Зарче Email

Веригите Carrefour и Fnac Darty
се обединяват при покупката на
техника
Целта на партньорсвото е да договарят по-добри
условия при доставките на домакински уреди и
потребителска електроника във Франция

5 дек 2017, 173 прочитания

Музикалният пазар в Китай се
отваря за нови компании
Регулаторите в страната искат да създадат
конкуренция при правата за разпространение

5 дек 2017, 162 прочитания

K:Reader 

Нов и модерен инструмент,
който пренася в дигитална
среда усещането от
четенето на хартия. 

Прочетете целия вестник
или списание без да търсите
отделните статии в сайта.
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Най-важни Ново Коментирано Четено

През 2050 г. мюсюлманите в България
вероятно ще останат почти същия дял от
населението
11:05,  33 коментара

Кой лепи плакати срещу критикуващите
властта (видео)
07:49,  192 коментара

Брутният вътрешен продукт нарасна с 3.9%
през третото тримесечие
11:50,  11 коментара

Французойка и мароканец спечелиха
"пясъчния ултрамаратон" в Перу (видео)
12:12,

Фондът за подпомагане на общини при
бедствия се оказа неработещ
10:26,  10 коментара

Вграждане

Кариерен клуб: Финанси »

Стажове, стипендии, конкурси (4 - 10
декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития
през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (27 ноември -
3 декември)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития
през седмицата

Даниел Томов: Трудете се, не се отказвайте,
учете постоянно, вярвайте в себе си,
мечтайте

"Пет минути със..." съоснователя на фонда за рискови
инвестиции Eleven, в които той разказва за кариерата си,
начина си на мислене и дава полезни съвети на личностно
и професионално развитие

MBA е на фокус в новото специално издание
на "Кариери"

Четете анализи, съвети и практична информация в новия
брой на в. "Капитал"

За повече MBA възвращаемост

Няколко съвета как да направите успешен преход към
мечтаната работа след дипломирането си

ЧЕТЕНО ПРЕПОРЪЧАНО КОМЕНТИРАНО

За кого е вреден мораториумът върху
нови лекарства и болници
4 дек 2017, 11763 прочитания

Домбровскис: Няма да е трудно
България да влезе в чакалнята на
еврото
4 дек 2017, 9338 прочитания

Държавата се опитва да промени
концесията за златото в Челопеч
4 дек 2017, 7409 прочитания

Властта даде заден ход за царските
имоти
4 дек 2017, 6983 прочитания

За 15 години България е похарчила 2
млрд. лв. за е-управление
4 дек 2017, 6017 прочитания

Гепард

Класация на най-
динамичните малки и
средни компании в
България.

Библиотека / Гепард »

Всички новини
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Препоръчване (2)

НОВО (42) ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА БИЗНЕС K:PRO LIGHT МУЛТИМЕДИЯ ДЕБАТИ
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