КАМПАНИЯ,
ФИНАНСИРАНА С ПОМОЩ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Европейският съюз създава динамика за популяризиране на
соргото в Европа
Дебатите на Първия европейски конгрес по въпросите на соргото, проведен през ноември в
Букурещ, създадоха нова
динамика на културата, което се потвърди от консенсусните решения в края на събитието,
като бе апелирано за създаване на европейски междупрофесионален бранш.
Тази насока бе затвърдена от решението на Европейската комисия за одобрение на
бюджет от 1 170 000 евро, 870 000 евро от които са отпуснати в рамките на тригодишен план,
предназначени за популяризиране на културата в Европа
още от пролетта на 2017 г. Така се ускорява разработването на
съгласувана стратегия за развитие на соргото и за затвърждаване на
интереса към това растение.
През пролетта на 2016 г. бяха внесени молби за европейско финансиране
за популяризиране на соргото за зърно, фуражното сорго и соргото за семена, което
F.N.P.S.M.S.
получи през декември благодарение на споразумението с Европейската комисия относно
предоставяне на
фондове, като така бяха одобрени програмите за популяризиране в две отделни географски
области:
- 5 държави-членки на Европейския съюз: Франция, Испания, Италия, България, Румъния
- 2 държави от Източна Европа: Русия и Украйна
След скорошното подписване на конвенции за финансиране между
FranceAgiMer (отговорен представител по тези дела на Министерство на земеделието на
Франция и на Европейската комисия
и на F.N.P.S.M.S., тригодишният план стартира през пролетта на 2017 г. посредством
два плана за действие с цел подобряване на информираността относно културата и
убеждаване на обществеността в ползите от нея, и в крайна сметка
да подобри развитието ѝ в Европа. Част от програмите са: разнообразни дейности,
сортови платформи, технически наръчници, обучения, уебсайт, видеоклипове,
прес пътувания, промоционални материали и др.
Успоредно с това програмите за популяризиране се подкрепят от постепенното структуриране
на
европейската междупрофесионална асоциация „Sorghum ID“.
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