
Основната цел на проекта SuWaNu е подкрепа за сътрудничеството 
и интеграцията между петте клъстера за подобряване на научно-
технологичното развитие и да стимулира реалното приложение на 
технологични решения, както и да повиши инвестициите на регионално 
ниво. Чрез проекта SuWaNu участващите клъстери ще подготвят 
Съвместен план за действие (JAP) и Бизнес план на европейско ниво за 
направляване на икономическото развитие по определените въпроси на 
повторното използване на отпадните води в земеделския сектор.

СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИТЕ

Координиране участието на научноизследователските организации, 
местните власти, МСП и фермерските асоциации за предприемане 
на интегриран и по-практичен подход към отпадните води и 
повторното използване на хранителните вещества, подобрявайки 
икономическата ситуация в Европа и екологичните условия.

Укрепване на научния потенциал на европейските региони 
чрез подобряване развитието на регионалните клъстери с 
научноизследователска насоченост в областта на пречистването на 
отпадни води с цел повторно използване на водата и хранителните 
ºвещества в земеделието.

Укрепване на европейския селскостопански сектор, и създаване бизнес 
възможности между МСП, Асоциациите на МСП и университетите, 
подсилени с подкрепата на местната власт посредством адекватни 
политически формулировки.

Създаване на Публично-частно партньорство (ПЧП) между местната 
власт и МСП (фермери, технологични предприятия) за съвместни 
инвестиции в устойчиви и ресурсно ефективни технологии.

Създаване на взаимноизгодни условия при земеделския сектор и 
сектора за третиране на отпадъчни води 
Обезпечаване на по-добро използване на структурните фондове при 
научните изследвания чрез подобряване на сътрудничеството между 
всички заинтересовани регионални страни основно чрез създаване на 
научни стратегии за региона, които да се интегрират в съответните 
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ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА
Регистрирайте вашата институция в SuWaNu и се присъединете към международните усилия за по-
устойчиви средства за производство.

                                           www.suwanu.eu

Селскостопанските практики оказват най-големия натиск върху 
ресурсите от прясна вода за напояване (55% от потреблението на вода 
в Европа) и върху използването на торове. Европейските земеделски 
стопани са изправени пред сериозни проблеми като недостиг на 
прясна вода и наличие на хранителни вещества, екстремни климатични 
условия и нарастващото търсене на увеличаващото се население. Това 
води до повишаване на цените на минералните торове и храните, 
рискови мерки като прилагането на непречистени води в земеделието, 
както и екологични щети, причинени от прекомерната експлоатация 
на ресурсите. Въпреки че са положени съществени усилия на местно 
ниво за изследователски дейности и инициативи за пречистване на 
отпадни води и повторното им използване в селското стопанство, 
е необходим интегриран подход между регионите, които развиват 
такива изследвания, създаване на стимули за научни проучвания, 
сътрудничество между правителствата и бизнеса в рамките на 
повторното използване на отпадни води в Европа и подкрепа за 
създаване на общи европейски насоки и параметри за ефективно 
използване на водите и хранителните вещества.

Обръщайки специално внимание на малките и средните предприятия, 
проектният консорциум SuWaNu ще разработи стратегии за повишаване 
на иновативните способности за ресурсна ефективност в секторите 
земеделие и околна среда, подобрявайки сътрудничеството на 
регионално и европейско ниво, интегрирайки европейски клъстери с 
научноизследователска насоченост с цел стимулиране на регионалното 
икономическо развитие и конкурентоспособността на европейските 
компании. В този смисъл се създадоха клъстери обединяващи 
университети, местните власти, МСП развиващи технологиите, фермери 
и земеделски сдружения потенциални потребители на пречистени 
отпадни води от пет различни държави: Германия, Испания, Гърция, 
Малта и България.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Подходът със създаване на сътрудничество от четиpи 
различни партньори беше последван от създаване на пет 
регионални „клъстери с изследователска насоченост” с 
цел да се осигури успех на иновациите на регионално 
ниво. Членовете на клъстерите включват изследователи, 
местни власти, предприятия (фермери и технологични 
компании) и асоциации.
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1 Германски клъстер

2  Испански клъстер 

3 Малтийски клъстер 

4 Гръцки клъстер 

5 Български клъстер 

BIOAZUL S.L. 
(Генерален координатор) 
Антония Лоренсо Лопес 
R&D Мениджър
Телефон: +34 951047290 
www.bioazul.com 
info@suwanu.eu

TTZ-Bremerhaven 
(Научен координатор) 
Мирко Хенел 
Директор изследвания 
Телефон: +49 47180934191 
www.ttz-bremerhaven.de

SuWaNu е проект по програма „Региони на 
знанието”, финансиран от Европейската 
комисия чрез 7ма Рамкова програма.

Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на консорциум SuWaNu и не отразява виждането на 
Европейския съюз. Европейската комисия не е отговорна за употребата на информацията съдържаща се в тази 
публикация.
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Прилагайки дейностите предвидени в SuWaNu се очаква да бъдат 
постигнати следните резултати и въздействия след завършване на 
проекта:

Намаляване на разходите на фермерите от МСП за напояване и торене 
с до 50% 

Намаляване на съществуващия натиск върху ресурсите от прясна вода 
в Европа с  20%.

Развитие на устойчиви системи за напояване позволяващи създаване 
на безопасна земеделска продукция в райони на Европа с воден 
дефицит и намаляване на отрицателното въздействие върху 
околната среда (замърсяване на почвата и храните) причинено от 
неподходящото отвеждане и повторно използване на отпадните води.

Повишаване на стабилността на пазарните цени на храните за износ 
чрез подобряване на безопасността на храните.

Защита / повишаване на заетостта в селското стопанство и сектора на 
отпадъчни води.

Повишаване на уменията, възприемането и практиките по отношение 
на управлението на водите и управлението на повторното използване 
на отпадните води.

Подкрепа за МСП при прилагане на новаторски и ефективни решения 
за обработка и повторна употреба на отпадните води за представянето 
им пред лицата вземащи политическите решения в Европа, за бъдеща 
подкрепа.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИЦЕЛИ
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