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Навлизането на поток 

от нови участници в 

селското стопанство е 

от решаващо значение 

за продължаващата 

жизненост, 

устойчивост и 

конкурентоспособност 

на селскостопанския 

сектор и селските 

райони в Европа 

  - Newbie консорциум  

Newbie накратко 

Навлизането на поток от нови участници е от решаващо значение 

за селскостопанския сектор и селските райони в Европа. Новите 

участници въвеждат иновации и предприемачество, както и 

практически умения и мрежи. Въпреки това са изправени пред 

значителни предизвикателства при навлизането в сектора (вж. по-

долу). Мрежата Newbie ще отговори на предизвикателството да се 

даде възможност на новите участници успешно да създадат 

устойчив земеделски бизнес в Европа. 

Мрежата Newbie ще включва разработването и разпространението 

на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране, 

на целия спектър от нови участници - от наследствени фермери до  

новодошли във фермерството. 

Мрежата Newbie предлага уникална платформа, като обединява 

нови фермери, наследили стопанства, консултанти, 

изследователи, обучители, важни регионални и национални 

участници и съответните заинтересовани страни в националните 

мрежи. 

Кои са новите фермери? 

Новите фермери според Newbie са онези, които започват нов 

фермерски бизнес, или се включват в 

съществуващ. Те може да са с различни възраст, 

опит в селското стопанство и достъп до ресурси. 

Новите и наследствените фермери могат да 

започнат да се занимават със селското стопанство 

на всеки етап от трудовия си живот. Пред тях 

изникват барирери като: достъп до земя, труд, 

капитал, жилища, пазари, знания и мрежи, 

необходими за придобиването на тези ресурси. 
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Предизвикателства пред 
новите фермери 
Новите фермери са изправени пред множество бариери в 

разработването на нови устойчиви земеделски стопанства. 

Newbie има за цел да помогне на новите фермери да 

преодолеят тези бариери. Примери за такива са: 

 Достъп до земя: повишаващите се цени на земята и 

вноските за наемането затрудняват стартирането на нов 

бизнес, особено в тези региони, в които новите фермери се 

конкурират със съществуващи земеделски стопани, които 

разширяват стопанствата си за икономия от мащаба 

 Достъп до капитал: активи, като например земя, могат да 

бъдат изисквани, за да осигуряват финансови заеми над 

необезпечените прагови лимити. 

 Достъп до информация: новодошлите може да имат 

трудности при получаването на достъп до традиционната 

селскостопанска информационна система 

 Достъп до пазари: новите фермери могат да не знаят или 

да не могат да достигнат до установените маркетингови 

канали. Трудност може да е интегрирането в установени 

вериги за доставки 

Дейности 
Newbie ще организира 

широк спектър от 

дейности,на национално и 

на европейско ниво. Ще се 

създадат национални 

дискусионни кръгове с 

нови фермери и 

заинтересовани страни. 

Newbie ще създаде 

видеоканал с библиотека 

от визуални разкази за 

нови фермери от всички 

участващи държави. Ще 

осигури възможност за 

двустранен обмен на нови 

фермери и консултанти в 

Европа.   



Нашия екип 

NEWBIE е консорциум от 

10 организации от Европа:   

Stichting Wageningen Re-

search, Холандия 

The James Hutton Institute 

Шотландия 

KU Leuven, Белгия   

Universidade de Évora, 

Португалия 

 Fachhochschule Südwest-

falen, Германия 

Univerza v Ljubljani, 

Словения   

RENETA, Франция 

TEAGASC, Ирландия 

Бизнес инкубатор –  

Гоце Делчев, България 

Bund der Deutschen Landju-

gend, Германия 

 

Дискусионни  кръгове   
В центъра на проекта са националните дискусионни кръгове с около 50 

участници (нови фермери, наследствени фермери, консултанти, 

преподаватели, изследователи), които ще се събират два пъти 

годишно във всяка участваща страна. В тези мрежи ще бъдат 

представени и обсъдени новите бизнес модели, валидирани 

инструментариум и обмен на опит между участниците. Освен това 

резултатите от националните дискусионни кръгове ще се споделят и 

обсъдят с всички дискусионни кръгове чрез специална програма за 

мониторинг и оценка. 

Национална консултативна група  
В националната консултативна група ще влизат до 8 експерта, които 

ще се срещат два пъти годишно, за да обсъдят развитието на проекта 

на национално равнище. Те ще допринесат за изграждането на 

дискусионните кръгове, като избират приоритетни теми за 

дискуситиране и могат да бъдат считани за посланици на Newbie. 

Националната консултативна група също ще напътства консорциума 

относно оптималния избор на международни обучения 

Нашия екип 



За връзка с нас 

 

Wageningen Research 

Edelhertweg 1 

8200 AK 

Lelystad  

info@newbie-academy.eu  

Посетете страницата ни 

www.newbie-academy.eu 

Проект Newbie  
Newbie е 4-годишен проект и се изпълнява от януари 2018 г. до 

декември 2021 г. 

Newbie е тематична мрежа, която получава финансиране от 

програмата на Европейския съюз "Хоризонт 2020" по 

Споразумението за безвъзмездна помощ 772835. 

Проектът се координира от Андреас Висер (Stichting Wa-

geningen Research). 

Newbie в България  

В България проектът се представлява от  

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев,  

Център за подпомагане на предприемачеството 

Гоце Делчев, 2900 тел. 0751 60404 

ул. Царица Йоана 12 e-mail: bi_gd@abv.bg 

 

Проект   Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и 
устойчивост в европейското земеделие  —  NEWBIE 

Росица Джамбазова, координатор за България 

тел. 0751 60404, 0889 519081 

e-mail: bi_gd@abv.bg 


