
Намиране на подходящите партньори

В основата на всяка оперативна група лежи сътрудничеството. Ето 
защо най-важно е да намерите подходящи партньори! Оперативната 
група „РОБЮСТАНЬО“ обединява множество партньори, като ангажира 
животновъдите на всички етапи от проекта.

„РОБЮСТАНЬО“ — изграждане на 
партньорство за повишаване на 
производителността в овцевъдството

Партньорите по проекта на френската ОГ „РОБЮСТАНЬО“ са 
овцевъди, консултанти и учени, като всички допринасят със 
своя опит и специфични познания. Така ще се гарантира, че 
разработените по проекта решения са подходящи за сектора, а 
резултатите ще намерят широко разпространение.

                   
Пиренеи) иска да намери модерни решения за проблема 
на животновъдите, така че да се раждат по-здрави агнета.

Смъртността при агнетата е основна спънка за 
производителността в овцевъдството. Френската 
оперативна група „РОБЮСТАНЬО“ (регион Южни 

Жан-Марк Готие, посредник в областта на иновациите и 
координатор на проекта за „Робюстаньо“, обяснява: „В 
региона Южни Пиренеи във Франция първо определихме 
два департамента (Лот и Аверон), където би било най-лесно 
да се разработи идеята. Другата ни цел бе да стимулираме 
регионалното взаимодействие.“

Във всеки от двата департамента координаторите избират по 
един представител на:

• животновъдна ферма, така че овцевъдите и техните 
консултанти да бъдат в центъра на проекта;

• ветеринарна организация, за да се включи гледната точка 
на ветеринарите;

• земеделска камара, за да се използват практическите 
познания и резултатите да се разпространят сред клиентите 
на селскостопанските консултанти;

• селскостопански учебни заведения, за да се правят опити 
и да могат знанията и новостите да се предадат на бъдещите 
селскостопански консултанти и производители.

В проекта участват и две научноизследователски организации — 
Френският национален институт за агрономически изследвания 
(INRA) и Националното ветеринарно училище в Тулуза. Френският 
институт по животновъдство („Idele“) помага за координацията и 
осигурява комуникационна подкрепа. В проекта са ангажирани 
две регионални партньорски организации, Coop de France 
Midi-Pyrénées (водещ партньор) и асоциацията за опазване на 
местните породи CORAM (Collectif des Races locales de Massif), за 
да се гарантира по-широк обмен на знания чрез техните мрежи 
за контакти.
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