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Проектът е разработен е в отговор на нуждите за преодоляване на разликите в Европа по 
отношение на научните изследвания и иновациите в областта на месодайното животновъдство 
чрез стимулиране на единодействие с Европейските структурни и инвестиционни фондове, както 
и чрез конкретни мерки за „отключване“ на високи постижения в региони с по-слаби резултати 
(какъвто е и България) по отношение на научните изследвания, развойната дейност и иновациите 
(НИРДИ). В проекта участват учени от Аграрен и Ветеринарномедицински факултети.  
 
Цел 
Целта на проект GREENANIMO е да подобри научно-техническия капацитет на учени от 
Тракийски Университет и да осигури изследвания и иновации в аграрния бизнес, свързан с 
производство на месо от преживни животни. Проектът ще насърчи устойчиво сътрудничество в 
няколко научни области с цел прилагане на иновативни стратегии за отглеждане на месодайни 
породи говеда и овце и производство на качествено месо, основано на знания и иновации. 
Образователните и обучителни дейности по проекта ще бъдат стъпка към създаване на ново 
поколение млади изследователи, които биха имали по-добри перспективи за заетост извън 
академичните изследвания. 
Проектът се занимава с ключови научни области, нужди на национално ниво и приоритети в 
четири конкретни направления: „Подобряване качеството на месото“; „Повишаване на 
ефективността на фуражите“; „Подобряване на благополучието на животните“; „Създаване на 
устойчиви системи за отглеждане на преживни животни“.  
 
 
 



   

   

 
Изпълнението на проекта ще подобри знанията и технологиите по всяко отделно направление в 
дългосрочен план в полза на здравето на потребителите и за повишаване на икономическата 
ефективност и конкурентоспособност на фермерите и бизнеса в България. В краткосрочна 
перспектива ще подобри институционалните изследователски показатели на Тракийски 
университет, ще повиши възможностите да участва  по-активно в европейските изследователски 
инициативи и в българските стратегии за регионално развитие, за наука и образование и за 
интелигентна специализация. 
 
 
 
 


