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Цели на 
проекта
Основната цел на 
проекта е да се 
създаде интерактив-
на образователна 
програма в областта на 
новата реформирана 
Обща селскостопанска 
политика на ЕС за лица 
в селските райони 
(земеделски производи-
тели, консултанти 
в областта на 
земеделието, хора 
от селските райони 
и особено младежи 
в селските райони, 
които си търсят 
работа).

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от 
най-старите политики на Европейския съюз. По време 
на дългата си история тя е била реформирана няколко 
пъти. Последната реформа беше осъществена по 
време на най-важното събитие в историята на ЕС - 
разширяването на ЕС към Централна и Източна Европа.

Предложеният проект 
предвижда използването 
на метода и ресурсите на 
е-обучението, различни 
форми на автоматично 
тестване (включено в 
отделните модули и 
мултимедийни учебни 
материали и учебни 
единици), синхронна и 
асинхронна комуникация.

7-годишният програмен период от 2007 до 2013 г. бе добра възможност за 
нови страни-членки да се интегрират в европейските структури, както и 
да подобрят своите икономики. Те станаха бенефициенти на субсидиите, 
предвидени за техните земеделски дейности чрез директни плащания.

В момента очакваме новия програмен период за 2014 - 2020 г. заедно 
с нова реформа на Общата селскостопанска политика. Термини като 
“таван” на директните плащания или “зелени” компоненти, които излизат 
извън рамките на кръстосаното съответствие показват промени в 
системата на подпомагане чрез директни плащания, обусловени 
от изпълнението на изискванията за кръстосаното съответствие.

NEWCAP - “Нови 
европейски стандарти 

в контекста на 
реформираната Обща 
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политика на ЕС “

история на проекта
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е една от най-авторитетните 
образователни и научни институции 
със своя основна цел да подсигури 
на студентите висше образование в 
областта на земеделието и сродни 
науки, като Европейски изследвания 
регионално развитие, биотехнологии, 
икономика и мениджмънт, ландшафтна 

архитектура, ландшафтно инженерство, 
технически науки и др. Факултетът по 
Европеистика и регионално развитие 
е най-младият факултет в университета, 
с опит и компетентност в политиката на 
ЕС, със специален акцент върху ОСП.

Словашкият Аграрен Университет в 
Нитра, Словакия
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Партньорство по проекта
Очаквани 
резултати

Web страница, която да представи 
информация за проекта, неговите 
цели, както и резултатите от дейността 
на консорциума по проекта. Тя 
също така предоставя достъп до 
секции в областта на земеделието, 
намиращи се на официалния уеб-
сайт на ЕС, както и други интересни 
връзки. Уеб страница на проекта ще 
осигури директна връзка с он-лайн 
обучителните модули. Моля, отидете 
на  www.newcap-project.eu.

Териториалният сравнителен 
документ е документ, 
анализиращ състоянието на 
прилаганите принципина 
Общата аграрна политика на ЕС, 
прилагани в отделните страни-
партньори и мерките, които се 
вземат за прилагане на промените 
в рамките на реформираната ОСП.

Платформата за е-обучение  ще 
осигури място за поставяне на он-
лайн обучителни модули. Модулите 
ще бъдат на разположение под 
формата на интерактивни он-
лайн курсове, вкл. аудио-визуални 
елементи, ориентирани към 
самообучение и самооценка.

Дейностите    за  разпространение 
и рекламиране на проекта, 
неговите цели и резултати ще 
включват организиране на 
информационни събития като 
семинари, работни срещи и 
конференции, и производство 
на рекламни материали като 
брошури, бюлетини и постери.

е държавна образователна и обучителна 
институция на Министерството на 
Земеделието и развитието на регионите 
в Словашката република, която участва в 
разработването на стратегии и концепции 
за продължаващо образование в областта

 на земеделското
производство
на  храни. агроинститут, Нитра също 
реализира цели, свързани с професионалното 
образование в средните училища, насочени към 
земеделието и хранителната промишленост.

Агроинститутът в Нитра,
Словакия

е професионална фермерска асоциация. Тя 
представлява и защитава икономическите, 
социални и граждански интереси на фермерите 
в селската общност. ИаФ потвърждава 
фундаменталното значение на земеделието 

спрямо икономиката и в обществото. ИаФ Тоскана 
е организирана в провинциални асоциации, 
които са законно независими. ИаФ Тоскана е 
базирана във Флоренция и представлява 20,000 
фермери и над 70,000 асоциирани членове

Италианската асоциация на фермерите в 
Тоскана (ИАФ Тоскана), Флоренция, Италия

(наследник на Висше Училище 
„Земеделски Колеж“) е основано през 
1992 г. Висшето училище има както 
национална, така и международна 
акредитация включваща всички 
форми на обучение – редовно, 
задочно и дистанционно обучение в 
следните специалности: Управление 

на агробизнеса,
Стопанско управление,
Икономика на туризма,
аграрна икономика в бакалавърска 
степен. ВУаРР предлага редица 
магистърски програми в областта 
на агробизнеса, развитието на 
регионите и туризма.

Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите
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Споразумение за реформиране на Общата 
селскостопанска политика след 2013 г. беш постигнато 
на 26 Юни, 2013 между Европейския парламент, 
Съвета на министрите и Европейската комисия. 
То обещава по-справедливо разпределение на 
директните плащания между регионите, държавите-
членки и земеделските производители.

Най-значителните промени започват от следните 
основни опорни точки:

- Изравняването на плащанията означава, че до 2019 
г., нито една държава-членка няма да получава по-
малко от 75% от средните плащания за ЕС;

- Само активните земеделски производители ще 
бъдат подпомагани, особено млади земеделски 
производители, които ще бъдат насърчавани да 
започнат свой бизнес.

Други промени, ще се засегнат специалните 
разпоредби за производство на мляко, 
говеждо месо, зехтин и зърнени култури, както 
и премахването на квотите за захар до 2017.

Специален акцент ще бъде поставен върху 
“екологизиране” на директните плащания, свързано 
с диверсификация на земеделските култури, 
поддържане на постоянни пасища и опазване на 5%, 
а по-късно и на 7% от районите с екологична стойност.

Най-малко 30% от бюджета на Програмата за 
развитие на селските райони се предвижда да 
бъде разпределен за агроекологични мерки, 
за подпомагане на биологичното земеделие 
или проекти, свързани с екологосъобразни 
дейности за опазване на околната среда.

Законодателство

Новият регламент на плащанията по ОСП ще се 
прилага, както следва:

Директни плащания: за 2014 г. земеделските 
производители ще получават директни плащания на 
базата на предишните правила за периода 2007-2013 
г.; новия регламент ще се прилага от 2015 година.

Развитие на селските райони:  законодателният 
текст на новия регламент за развитие на селските 
райони ще бъде одобрен през следващите 
месеци. След одобрение на регламента на 
ЕК, държавите-членки (или регионите) ще 
представят своите програми за развитие 
за одобрение пред Европейската комисия.

Конкретният регламент ще създаде правила за прехода, 
определящи вида на мерките, които може да се реализират 
и субсидират предварително, преди официално 
одобрените от Европейската комисия Национални или 
Регионални програми за развитие на селските райони.

Финансова рамка

Новини, свързани с общата 
селскостопанска политика в периода 
2014-2020 г.


