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Δημιουργία Ένωσης Παραγωγών “Τρόφιμα από το βουνό”
Τοποθεσία:
Περιοχή
Western
Stara
Planina
Βουλγαρία

Σύστημα ΥΦΑ : Εκτατική κλίμακα
Κλειδί της επιτυχίας: Η αφοσίωση των
αιγοπροβατοτροφία σε
εφαρμογής:
μελών, ο ενθουσιασμός τους να
βοσκοτόπους υψιπέδων, 9 κτηνοτρόφοι δουλέψουν μαζί για την αναγνώριση ενός
λαχανόκηποι και
σε 4 δήμους
τοπικού εμπορικού σήματος, την ανάπτυξη
οπωρώνες, αμπέλια,
στην Western της περιοχής και την αλληλοβοήθεια.
φρούτα από το δάσος,
Stara Planina. Ευκαιρία για την επίσημη σύσταση του
μέλι και αγελάδες
συλλόγου αποτελούν οι προσεχείς
γαλακτοπαραγωγές.
χρηματοδοτήσεις (ΠΑΑ, ΟΤΔ κτλ.).
Περίοδος εφαρμογής: Δημιουργήθηκε το 2016, επίσημη εγγραφή στην αρχή του 2017.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Έλλειμμα στη δίκαιη ανταμοιβή για τα υψηλής
ποιότητας
προϊόντα
τους
και
τη
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους.
Λύση: η Ένωση παραγωγών διευκολύνει στην:
 παραγωγή
καλύτερης
ποιότητας,
καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα
πωλούνται σε μια ανταγωνιστική τιμή και
 διαφοροποίηση
των
πηγών
του
εισοδήματός τους αναπτύσσοντας το
τουριστικό προϊόν «Δρόμοι του κρασιού
και του φαγητού στα όρη των δυτικών
Βαλκανίων (Western Stara Planina)» το
οποίο θα δίνει σε οικογένειες με παιδιά την
ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες σε ένα
αγρόκτημα.
Η ιστορία εν συντομία

Στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση του
εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή
παρέχοντας «καθαρό» φαγητό, παραδοσιακά
προϊόντα, γευσιγνωσίες φαγητού και κρασιού,
ξεναγήσεις αλλά και διατήρηση των φυσικών
πόρων στους οποίους στηρίζονται οι
επιχειρήσεις της.
Επιπλέον τα μέλη της Ένωσης συμμετέχουν,
στην εβδομαδιαία αγορά παραγωγών στη
Σόφια, σε εθνικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Η Ένωση αγροτών & μικρών επιχειρηματιών
από την ορεινή περιοχή της Western Stara
Planina, με την επωνυμία «Τρόφιμα από το
βουνό» ιδρύθηκε το 2016.
Η Ένωση απαρτίζεται από 9 κτηνοτρόφους
(ιδρυτικά μέλη), οι οποίοι ασχολούνται με την
εκτατική εκτροφή ζώων, (τοπικής ή μη φυλής),
διαχειρίζονται βοσκοτόπους ΥΦΑ, παράγουν
γαλακτοκομικά τοπικά προϊόντα (γάλα και
κρέας), ενώ παράλληλα είναι μελισσοκόμοι,
έχουν αμπέλια για παραγωγή κρασιού,
οπωρώνες και παρασκευάζουν μαρμελάδες.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ η Ένωση παραγωγών “Τρόφιμα από το
βουνό”;
 Δημιουργία δίκαιου εισοδήματος,
 Υποστήριξη παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών,
 Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους,
 Συμμετοχή από κοινού στις αγορές παραγωγών και πώληση των προϊόντων όλων των αγροτών.

Επιτεύγματα:
 Η δημιουργία της Ένωσης Παραγωγών είναι
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων της «Εταιρίας
για την Προστασία των Πτηνών», επί 9
συνεχόμενα έτη στην περιοχή. Στόχος των
παρεμβάσεων είναι η στήριξη των μικρών
αγροτών, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας
στα προϊόντα τους και η ανταποδοτικότητα
αμοιβής για την εργασία τους.
 Απαραίτητοι παράγοντες για την υλοποίηση
του συλλόγου υπήρξαν: (α) η ανάπτυξη
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, και (β) η γνώση των προϊόντων τους, θέτοντας σε
προτεραιότητα την ποιότητά τους.

Σημαντικά Ζητήματα
Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι:
 Παρόμοιο μέγεθος επιχείρησης.
 Παρόμοια στάση ως προς την ανάγκη χρήσης ορθών γεωργικών πρακτικών.
 Αντίστοιχο επίπεδο κατανόησης της σημασίας των ποιοτικών προϊόντων.
 Η υπερηφάνεια για αυτό που κάνουν και η ποιότητα των προϊόντων τους.
 Επαγγελματική στάση απέναντι στην δουλειά τους.
 Άνθρωποι συνεργάσιμοι, υποστηρικτικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
HNV-Link_LA Thessaly
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Society for Territorial and Environmental
Prosperity (STEP)-Βουλγαρία, εταίρου του Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι
αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος
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