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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

 

Агроиновации: Земеделците получават до 200 хил. евро подпомагане за 

дигитални услуги 

 

До 2023 г. ще бъде изграден демо център в Пловдив 

AgroHub.BG - дигиталният хъб на България в сектор “Селско стопанство” ще 

предлага безплатни услуги за земеделските производители, като максималната 

услуга, която земеделец или предприятие може да получи ще бъде до 200 000 

евро. Дейността на агрохъба ви представяме в 272 брой на рубриката 

„Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за 

агростратегии и иновации. 

Брюксел ще следи по-изкъсо плащанията към фермерите 

„За първи път в България ще се реализира такъв проект. В следващите три 

години ще предложим на земеделските стопани и на бизнеса набор от услуги, 

свързани с цифровите технологии“, обясни Светлана Боянова, координатор на 

хъба и председател на Институт за агростратегии и иновации, по време на 

откриването на конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в 

бъдещето” в Пловдив. 

Една от услугите е Test Before Invest - по нея всеки земеделски производител 

да може да тества която и да е технология в инфраструктурата на хъба. Целта е 

фермерът да види дали тя му върши работа и дали му харесва. След изтичане на 

консултацията, тестовия период, всеки стопанин решава дали дадената 

технология ще му е от полза или не, съответно дали ще я купи или не.  

Вторият вид услуги е обучението за дигитални умения, а на трето място е 

намирането на финансиране за стартъпи, които искат да развиват нови дигитални 

продукти, свързани със земеделието.  

„Обучението за дигитални умения ще бъде безплатно за земеделските 

производители. Ще създадем демонстрационни центрове, където те ще могат да 

идват при нас, когато си поискат“, допълни координаторът на проекта. 

До 2023 г. ще бъде изграден демо център в Пловдив. Земеделските стопани ще 

имат достъп и до няколко демо точки - в Аграрен университет - Пловдив, в 

Центъра за развитие на биология и биотехнология, както и на терен - в 

оранжерии.  

 

Източник: Agri.bg 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
От 05.10.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


