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The idea Идеята 

Development of innovative educational 

programme based on biotechnology of 

bio-fertilizers applying EQF / NQF 

strategic system for VET process 

organization. 

Разработване на иновативна 

образователна програма, в област 

биотехнология на биоторовете, в 

която се прилага системата на ЕКР / 

НКР за организиране на процесите 

на ПОО. 

 

The mission Мисията 

Offer of a scheme for innovative 

training, reflecting the specific partners’ 

country needs through: 

 Showing the eco-innovative 

character of biofertilizer 

technologies and effect on 

environment 

 Targeting the types and quality of 

biofertilizers for preventing and 

supporting bio-farming 

 Studying the influence of bio-

fertilizer technologies in decrease 

material inputs, reduce energy 

consumption and emissions, and 

minimize waste 

 

 Greening the economy through 

raising competitiveness and 

employability 

Предлагане на система за иновативно 

обучение, отразяващя специфичните 

нужди на страните партньори чрез: 

 Представяне на иновативния 

характер на технологиите за 

биоторове и въздействието им 

върху околната среда 

 Насочване към видовете и 

качеството на биоторовете за 

насърчавани на биоземеделието 

 Изследване на влиянието на 

технологиите за биоторове върху 

намаляването на потреблението 

на материали, енергия и вредни 

емисии и минимизиране на 

отпадъците 

 Насърчаване на зелената 

икономика чрез повишаване на 

конкурентоспособността и 

пригодността за заетост 
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The partners Партньорският екип 

 

Project Coordinator 

 

Координатор на проекта 

 BULGAP Ltd., Bulgaria  БУЛГАП ООД, България 

 

 

Project partners 

 

 

Партньори 

 R&D Center Biointech Ltd, 

Bulgaria 

 ЦИРД Биоинтех ООД, България 

 EVROPA 21 Ltd., Bulgaria  Европа 21, България 

 Scientific Research Department 

of the Sofia University, Bulgaria 

 НИС при Софийски 

Университет, България 

 GREENFORCE Ltd., Cyprus  GREENFORCE Ltd., Кипър 

 National School of Public Health, 

Greece 

 Национална Школа по 

Обществено Здраве, Гърция 

 KTBN, Kft. Ltd., Hungary  KTBN, Kft. Ltd., Унгария 

 



 

 

5 Bio-FIT project: sector-oriented VET for sustainable development of bio-farming 
2015-1-BG01-KA202-014258 

 

Qualification 

passports 

Training 

programme 

 

Handbook for 

Trainers/Trainees 

ECVET Frame 

 

 

Need analysis 

e-Platform 

 

Intellectual Outputs 

 

Интелектуални резултати 

 Bio-FIT National Case Studies 

“Promoting organic farming by 

training in bio-fertilizers” 

 Национални казуси Bio-FIT 

“Насърчаване на органичното 

земеделие чрез обучение по 

биоторове” 

 Bio-FIT Qualification Passports  Паспорт на квалификациите Bio-FIT 

 Bio-FIT e-Training environment  Електронна среда за обучение Bio-

FIT 

 Bio-FIT Training Programme  Обучителна програма Bio-FIT 

 Bio-FIT Handbook for Trainers / 

Trainees 

 Bio-FIT Наръчник за обучители 

/обучаващи се 

 Bio-FIT ECVET Framework  ECVET рамка Bio-FIT 
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Multiplier events 

 

Събития за мултиплициране 

на резултатите 

 Bio-FIT e-Training approbation and 

piloting 

 Пилотно обучение и япробилане 

на програмата Bio-FIT  

 Bio-FIT competency delivery 

validation and diffusion 

 Валидиране и разпространение на 

компетенциите Bio-FIT  

 Bio-FIT VET-LPs use for better 

qualification 

 Обучителни пътеки за ПОО Bio-FIT 

и повишаване на квалификациите 

 Bio-FIT training for better 

qualification 

 За по-добри квалификации – 

обучение по Bio-FIT  

 Biofertilizers - a sustainable eco-

friendly agriculture 

 Биоторове и устойчивото 

екологично земеделие 

 Training and education in bio-

fertilizers: a key issue in organic 

farming 

 Образование и обучение по 

биоторове: главни аспекти на 

органичното земеделие 

 Global Biofertilizers Industry Trends  Тенденции в световното 

производство на биоторове 

 Bio-FIT project - opportunity to scale 

up the VET in biofertilizers 

 Проектът Bio-FIT – възможност за 

насърчаване на ПОО по биоторове 

 Bio-FIT project presentation at 

"Ecology – 2016” 

 Представяне на проекта Bio-FIT на 

„Екология – 2016“ 

 Bio-FIT project presentation at 

International Agricultural Exhibition 

AGRA 

 Представяне на проекта Bio-FIT на 

международна селскостопанска 

изложба AGRA 

 Presentation of Bio-FIT project at 

Fruit Logisica 

 Представяне на проекта Bio-FIT на 

Fruit Logisica 
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O1: National case studies 

“Promoting organic farming by training in bio-fertilizers” 

 

Essentials 

 Questionnaire 

 Case studies 

 NCS Synthesis Report  

 NCS Synthesis Report presentation 

 Needs for better definition of biofertilizers legal status 

 Needs for provision of more profound information 

regarding benefits and restriction of biofertilizers 

application 

 NCS Synthesis Report presentation 

 No offers for systematic learning for innovation in 

biofertilizers 

 Need for broad information about existing opportunities 

for training in biofertilizers  

 Need for development of innovative training programme 

on bio-fertilizer production and application, designed for 

VET professionals and agricultural SMEs’ personnel 

 Need of building of specialized e-platform dedicated on 

biofertilizers formal/informal training 

 Specification of Bio-FIT target groups 
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 Необходимост от по-добро разясняване на правния 

статут на биоторовете 

 Необходимост от предоставяне на по-задълбочена 

информация за ползите и ограниченията от биторовете 

 Презентация на доклада за националните казуси 

 Липса на системно обучение по иновации за биоторовете 

 Необходимост от информация за съществуващите 

възможности за обучение по биторове 

 Необходимост от разработване на иновативна 

програма за обучение по производство и приложение на 

биоторове, за ПОО професионалисти и МСП персонал 

 Необходимост от изграждане на специализирана 

електронна платформа, за (не)формално обучение по 

биоторове 

  Спецификация на целевите групи на Bio-FIT 

 

O1: Национални казуси “Насърчаване на органичното 

земеделие чрез обучение по биоторове” 

 

Същност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Въпросник 

 Национални казуси 

 Доклад по националните казуси  

 Презентация на Доклада по националните казуси 
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O2: Bio-FIT Qualification Passports 

 

 

Essentials 

 Bio-FIT Individual Profiles 

 Bio-FIT Qualification Passport  

 "Create Your Future" presentation 

 Descriptions of 11 key competences for specialists, 

working in the project subject area, selected on the basis 

of O1 conclusions 

 Designed for professionals at EQF level 5, 6 and 7 

 Application of Knowledge-Skill-Competence framework 

for qualifications’ description in compliance with ESCO 

 Bio-FIT Qualification Passports describe the main features 

of qualification, its functions and approaches for Bio-FIT 

certification 

 Establishment of algorithm for connecting the obtained 

“knowledge” from the training content with the Learning 

Outcomes of a given Bio-FIT qualification 

 The ppt is outlying Bio-FIT documentation framework for 

competence demonstration referred to EUROPASS and 

DIGCOMP 
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O2: Паспорт на квалификациите Bio-FIT 

 

 

Същност 

 Индивидуални профили Bio-FIT  

 Паспорт на квалификациите Bio-FIT  

 Презентация "Създай своето бъдеще" 

 Описание на 11 ключови компетенции за специалисти 

от областта на проекта, избрани въз основа на 

заключенията на О1 

 Разработени за професионалисти с ЕКР ниво 5, 6 и 7 

 Прилагане на рамката за Знания, Умения и 

Компетентности за описание на квалификациите в 

съответствие с ESCО 

 Паспорти за квалификация Bio-FIT - основни черти на 

квалификацията, функции и подходи за сертифициране 

 Създаване на алгоритъм за обвързване на 

придобитите знания с Резултатите от Обучение за 

дадена Bio-FIT квалификация 

 Презентация Bio-FIT - документална рамка за 

представяне на компетентност според EUROPASS и 

DIGCOMP 
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O3: Bio-FIT e-Training environment 

https://bio-fit.eu 

 

Essentials 

 General project information 

 Bio-FIT e-training 

 Bio-FIT Book 

 Project e – databases 

 Dissemination and use platform 

 Comprehensive information about project aim, objectives, 

innovations, results, target groups, partners 

 e-Training environment: Guides box and multilingual 

learning content, organized interactively in VET-LPs 

designed for professionals working in the area of 

biofertilizers with core education corresponding to EQF 

levels 5, 6 and 7 

 Bio-FIT book: full training content in pdf form through off-

line access 

 e-Resources: key development tools and EU and national 

state-of-art concerning related to the project field sectors 

 D&U platform: facility for Bio-FIT project results transfer 

to a broad spectrum of end users/target groups 
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O3: Електронна среда за обучение Bio-FIT 

https://bio-fit.eu 

 

Същност 

 Основна информация за проекта 

 Електронно обучение Bio-FIT 

 Книга Bio-FIT 

 Електронна база данни по проекта 

 Платформа за разпространение и употреба 

 Информация за целта и задачите проекта, неговите 

иновации, резултати, целевите групи, партньори 

 Среда за електронно обучение: наръчници и 

многоезично учебно съдържание, организирано 

интерактивно в професионалните обучителни пътеки 

за ПОО, за професионалисти, работещи в областта на 

биоторовете с образование, съответстващо на нива 

5, 6 и 7 на ЕКР 

 Bio-FIT учебник: обучителен материал в pdf формат, 

достъпен офлайн 

 Електронни ресурси, свързани с тематичните сектори 

на проекта 

 Платформа разпространение и употреба на 

резултатите на проекта към крайни потребители 
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O4: Bio-FIT Training programme 

https://bio-fit.eu 

 

Essentials 

 Innovative VET training content in production and 

application pf biofertilizers  

 Scheme for acquisition of set of knowledge, skills and 

wider competence by project target groups and end-users 

and provision of possibilities for further access to the 

needed competence level 

 Development of new training content in different types of 

biofertilizers, their mass production, application, 

technology constraints, and EU policy and potential 

market for biofertilizers 

 Formation of Certification Units of Learning Outcomes as 

basic components of a qualification 

 Creation of 11 VET-Learning Pathways 

 Application of ECVET based concept for evaluation and 

assessment of project training materials and learning 

methodology 

 Provision of prospects for certification process 

 External evaluation of the training content, and e-

positioning and operation of the e-programme 
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O4: Обучителна програма Bio-FIT 

https://bio-fit.eu 

 

Същност 

 Иновативно учебно съдържание за производство и 

приложение на биоторове 

 Схема за придобиване на набор от знания, умения и 

компетентност от целевите групи и крайните 

потребители и осигуряване на възможности за 

достъп до необходимото ниво на компетентност 

 Разработване на ново обучително съдържание за 

различните видове биоторове, тяхното производство, 

приложение, технологични ограничения, политики на 

ЕС и потенциален пазар 

 Формиране на сертифицирани единици от резултати 

от обучението, като основни компоненти на 

квалификацията 

 Създаване на 11 обучителни пътеки за ПОО 

 Прилагане на ECVET концепцията за оценка на 

учебните материали и методиката на обучение 

 Осигуряване на перспективи за сертифициране 

 Външна оценка на обучителното съдържание и 

електронното му позициониране и функциониране 
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O5: Bio-FIT Handbook for Trainers/Trainees 

https://bio-fit.eu 

 

Essentials 

 

 Training Manual 

 ICT Guide for Trainers 

 ICT Guide for Trainees 

 Training Manual: guide designed to prepare trainers who 

already have knowledge and skills in sustainable 

agriculture and organic farming to proceed to a higher 

level of training implementation 

 ICT guide for Trainers: systematic prescription how VET-

Trainers to use the on-line and off-line possibilities of the 

Bio-FIT e-Training programme 

 ICT Guide for Trainees: introduces to Bio-FIT trainees the 

opportunities provided by Bio-FIT Training programme for 

new knowledge, skills and competences development 
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O5: Bio-FIT Наръчник за обучители /обучаващи се 

https://bio-fit.eu 

 

Същност 

 

 Наръчник за обучение 

 ИКT Ръководство за обучители 

 ИКT Ръководство за обучаващи се 

 Ръководство за обучение: инструкции, предназначени 

за обучители, които вече имат знания и умения в 

областта на устойчивото и биологично земеделие, да 

пристъпят към по-високо ниво на обучение 

 ИКТ Наръчник за обучители: системно предписание как 

обучаващите в ПОО да използват онлайн и офлайн 

възможностите на програмата за електронно 

обучение Bio-FIT 

 ИКТ Наръчник за обучаващи се: представя 

възможностите, предоставени от обучителната 

програма Bio-FIT за развитие на нови знания, умения и 

компетенции 
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O6: Bio-FIT ECVET Framework 

https://bio-fit.eu 

 

Essentials 

 

 Bio-FIT ECVET Framework 

 Bio-FIT Memorandum of understanding and Learning 

Agreement 

 Bio-FIT ECVET Concept and Principles 

 Bio-FIT ECVET Presentation 

 ECVET implementation (by structure and tools) in 

accreditation of learner’s achievements after completion 

of Bio-FIT Training programme 

 Detailed explanation on ECVET concepts, principles and 

processes, objectives and technical specifications 

 Templates for Memorandum of understanding (MoU) and 

Learning agreement (LA) 

 Bio-FIT ECVET Concept and Principles guideline: practical 

application of ECVET theoretical considerations into Bio-

FIT context 

 Bio-FIT ECVET Presentation, designed to enhance the Bio-

FIT training process organized by VET Teachers/Trainers 
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O6: ECVET рамка Bio-FIT 

https://bio-fit.eu 

 

Същност 

 

 ECVET рамка Bio-FIT  

 Bio-FIT Меморандум за разбирателство и 

Споразумение за обучение 

 Концепция и принципи на Bio-FIT ECVET  

 Презентация на Bio-FIT ECVET 

 Приложение на ECVET (структура и инструменти) при 

акредитиране на постиженията на обучаващия се след 

завършване на програмата Bio-FIT  

 Разяснение на концепциите, принципите и процесите 

на ЕСVET, целите и техническите спецификации 

 Шаблони за меморандум за разбирателство (МР) и 

споразумение за обучение (СA) 

 Bio-FIT ECVET концепция и принципни насоки: 

практическо прилагане на теоретичните постановки 

на ECVET в контекста на Bio-FIT 

 Bio-FIT ECVET презентация, за подобряване на процеса 

на обучение Bio-FIT, организиран от ПОО обучители 
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Е1: Bio-FIT e-Training approbation and piloting 

 

 

Е2: Bio-FIT competency delivery validation and diffusion 

 

 Target groups / stakeholders: University tutors/ learning 

providers/students 

 Goal: pilot training future implementation of e Training 

programme content at University level 

 Performance: combined action-based learning, cutting-

edge research, and high-level conversations 

 Outcomes: feedback data on e-programme reviewed and 

relevant improvements of the probated Bio-FIT 

Intellectual Outputs performed. 

 Target groups/ stakeholders: teachers/ trainers, learning 

facilitators, economists & business representatives 

 Goal: approbation of Bio-FIT Training programme 

functionality and Bio-FIT Qualification Passport 

applicability 

 Performance: tailoring individual VET LPs in a manner 

independent on time, place and personal pace of learning 

 Outcomes: common positive opinion on biofertilizers 

application as a key branch of modern agriculture 
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Е1: Пилотно обучение и апробиране на програмата 

Bio-FIT 

 

Е2: Валидиране и разпространение на 

компетенциите Bio-FIT 

 Целеви групи / заинтересовани страни: универси-

тетски преподаватели / ментори / студенти 

 Цел: пилотно обучение за бъдещо включване на 

обучителното съдържание в университетските 

програми 

 Изпълнение: комбинирано обучение, научни 

изследвания и разговори с практическа насоченост 

 Резултати: преглед на анкетните данни във връзка 

с електронната програма и набелязване на 

подобрения за интелектуални резултати 

 Целеви групи / заинтересовани страни: учители / 

обучители, ментори, икономисти и бизнесмени 

 Цел: апробиране на функционалността на 

програмата Bio-FIT и приложимостта на Bio-FIT ПК 

 Изпълнение: аранжиране на индивидуални ПОО ОП 

независими от време, място и темпо на учене 

 Резултати: положително мнение относно 

приложението на биоторовете като ключов 

отрасъл на съвременното селско стопанство. 
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Е3: Bio-FIT VET-LPs use for better qualification 

 

 

Е4: Bio-FIT training for better qualification 

 

 Target groups / stakeholders: representatives of 

universities and private organizations 

 Goal: approbation the operational capacity of Bio-FIT e-

Training programme 

 Performance: presenting and using Bio-FIT ICT Guides for 

Trainers/Trainees during exploitation of the Bio-FIT 

learning opportunities 

 Outcomes: positive evaluation of Bio-FIT training 

programme effectiveness and learning material meets 

professional educational needs 

 Target groups / stakeholders: SME representatives and 

VET trainers/learning facilitators 

 Goal: approbation the operational capacity of Bio-FIT e-

Training programme 

 Performance: pilot training session, evaluation and 

discussion of the learning material 

 Outcomes: great event of networking, getting to know 

the project and possible stakeholders; positive evaluation 

of Bio-FIT training programme user-friendliness 
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Е3: Обучителни пътеки за ПОО Bio-FIT и повишаване 

на квалификациите 

 

Е4: За по-добри квалификации – обучение по Bio-FIT 

 

 Целеви групи / заинтересовани страни: представи-

тели на университети и частни организации 

 Цел: апробиране на операционния капацитет на 

програмата за електронно обучение Bio-FIT 

 Изпълнение: представяне и използване на Bio-FIT 

ИКТ Ръководство за обучители / обучаващи се за 

провеждане на обучение съгласно Bio-FIT проекта 

 Резултати: положителна оценка на ефективност-

та на обучителната програма Bio-FIT и учебния 

материал според образователните потребности 

 Целеви групи / заинтересовани страни: 

представители на МСП и обучители / ПОО учители 

 Цел: апробиране на операционния капацитет на 

програмата за електронно обучение Bio-FIT 

 Изпълнение: пилотно обучение, оценка и обсъждане 

на учебния материал 

 Резултати: събитие за създаване на мрежи, 

запознаване с проекта; положителна оценка на 

подхода за обучение по програмата Bio-FIT 
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Е5: Biofertilizers - a sustainable eco-friendly agriculture 

 

 

Е6: Training and education in bio-fertilizers: a key issue in 

organic farming 

 Target groups / stakeholders: stakeholders, 

representatives of national farmers` organizations and 

VET-training institutions; researchers and academics 

 Goal: highlighting the need for quality VET in the field of 

biofertilizers 

 Performance: presentation of the benefits of the project 

for VET in organic farming and possibilities to impact the 

agricultural sector 

 Outcomes: Very good reception of project ideas, results 

and outputs was recognized 

 Target groups/stakeholders: representatives of VET 

institutions and universities, the private sector, and 

stakeholders, interested in better qualification 

 Goal: to identify knowledge gaps and research needs in 

the agricultural sector 

 Performance: presentation of the elaborated Bio-FIT e-

based training in biofertilizers production and application 

 Outcomes: positive feedback about the event and active 

participation in the discussion about Bio-FIT project role 

in training and technology development 
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Е5: Биоторове и устойчивото екологично земеделие 

 

 

Е6: Образование и обучение по биоторове: главни 

аспекти на органичното земеделие 

 Целеви групи / заинтересовани страни: представи-

тели на организации на земеделски стопани и 

институции за ПОО; изследователи и академичен 

персонал 

 Цел: обсъждане на необходимостта от качествено 

ПОО в областта на биоторовете 

 Изпълнение: представяне на ползите от проекта за 

ПОО по биологично земеделие и възможностите за 

въздействие върху селскостопанския сектор 

 Резултати: обсъждане на нови проектни идеи 

 Целеви групи / заинтересовани страни: представи-

тели на ПОО институции и университети, частния 

сектор и заинтересовани за по-добра квалификация 

 Цел: идентифициране на пропуските в знанията и 

нуждите от изследвания в селскостопанския сектор 

 Изпълнение: представяне на eлектронно обучение 

Bio-FIT за производство и приложение на биоторове 

 Резултати: положителна обратна връзка и 

активно участие в дискусията за ролята на 

проекта Bio-FIT в обучението 
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Е7: Global Biofertilizers Industry Trends 

 

 

Е8: Bio-FIT project - opportunity to scale up the VET in 

biofertilizers 

 Target groups/stakeholders: teachers/trainers, 

representatives of the business sector, learning 

facilitators, economists and lawyers 

 Goal: promote sharing and dissemination of the 

achievements of Bio-FIT project 

 Performance: biofertilizers production and application at 

world-wide glance and the contribution of Bio-Fit project 

on the subject was discussed 

 Outcomes: expressed definite interest in project idea and 

specific topic 

 Target groups/stakeholders: representatives of research 

institutes, stakeholders and experts 

 Goal: to encourage the widespread and sharing of Bio-FIT 

project tangible and intangible results information 

 Performance: presentation, discussion and evaluation of 

Bio-FIT Outputs with emphasis on ECVET objectives and 

implementation into existing VET practices 

 Outcomes: competence-based education offered by the 

Bio-FIT training model will be helpful in professional 

carrier advancement of the participants 
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Е7: Тенденции в световното производство на 

биоторове 

 

Е8: Проектът Bio-FIT – възможност за насърчаване 

на ПОО по биоторове 

 Целеви групи / заинтересовани страни: учители / 

обучители, представители на бизнеса, икономисти 

и адвокати 

 Цел: насърчаване на споделянето и разпростране-

нието на постиженията на проекта Bio-FIT 

 Изпълнение: приносът на проекта Bio-Fit за 

глобално производство и приложение на биоторове 

 Резултати: изразен категоричен интерес към 

идеята за проект и конкретна му тема 

 Целеви групи / заинтересовани страни: представи-

тели на изследователски институти, 

университети и експерти 

 Цел: насърчаване на разпространението и 

споделянето на информация за проекта Bio-FIT 

 Изпълнение: представяне, обсъждане и оценка на 

резултатите от Bio-FIT с акцент върху ECVET  

 Резултати: обучението, базирано на компетенции, 

предлагано от модела Bio-FIT, допринася за 

професионалното развитие 
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Е9: Bio-FIT project presentation at "Ecology – 2016” 

 

 

Е10: Bio-FIT project presentation at International 

Agricultural Exhibition AGRA 

 Participation: representatives of P1 and P2 

 Goal: to introduce Bio-FIT project with focus on project 

key role for implementation of good VET educational 

practices into sustainable agriculture 

 Outcomes: the event participants showed great interest 

to Bio-FIT innovative learning programme and discussed 

its applicability for professional carrier development in 

related sectors of the economy 

 Participation: representatives of P3 

 Goal: to present Bio-FIT project concept, objectives and 

achievements 

 Outcomes: focused discussions were held on the project 

key role for introduction of innovative practices into VET 

to support workers in adoption of skills and competencies 

for stimulating organic farming development 
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Е9: Представяне на проекта Bio-FIT на „Екология –  

2016“ 

 

Е10: Представяне на проекта Bio-FIT на 

международна селскостопанска изложба AGRA 

 Участие: представители на Р1 и Р2 

 Цел: да се представи проекта Bio-FIT с фокус върху 

ключовата му роля за прилагане на добрите 

образователни практики за ПОО в устойчивото 

земеделие 

 Резултати: участниците в събитието проявиха 

интерес към иновативната програма за обучение 

Bio-FIT и обсъдиха нейната приложимост за 

професионално развитие в сродни сектори 

 Участие: представители на Р3 

 Цел: да представи концепцията, целите и 

постиженията на проекта Bio-FIT 

 Резултати: проведени бяха фокусни дискусии за 

ключовата роля на проекта за въвеждане на 

иновативни практики в ПОО за подпомагане на 

работещите при придобиването на умения и 

компетенции за стимулиране на развитието на 

биологичното земеделие 
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Е11: Presentation of Bio-FIT project at Fruit Logisica 

 

 

Е11: Представяне на проекта Bio-FIT на Fruit Logisica 

 

 Participation: representatives of P1 

 Goal: to acquaint key decision-makers from different 

European countries with Bio-FIT opportunities for 

continuous improvement of skills and knowledge in 

contemporary organic farming 

 Outcomes: establishment of clusters on the basis of 

common economic/regional interests for distribution of 

project results to other sectors of economic activity 

 Участие: представители на Р1 

 Цел: да се запознаят лица, отговорни за вземането 

на решения от различни европейски страни, с 

възможностите на Bio-FIT за непрекъснато 

усъвършенстване на уменията и знанията 

 Резултати: Създаване на клъстери въз основа на 

общи икономически/регионални интереси за 

разпространение на резултатите от проекта в 

други сектори на икономическата активност 
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The prospects Бъдещето 

Bio-FIT project prospects are grounded 

in its philosophy to support the 

maintenance of its activities and 

benefits after its life time. Thus, project 

sustainability can be outlined in the 

following dimensions:  

 Equity: Equitable sharing and 

distribution of project benefits 

respecting IPR agreement 

 Logistics: continued operation and 

maintenance of project main 

facility, the project web-site 

(https://bio-fit.eu/) 

 Community: continued 

participation of project end-users 

 

 Institutional: institutional support 

to project operations continue after 

the life of the project 

Перспективите за Bio-FIT се основават 

на философията за поддържане на 

дейностите и след края му. По този 

начин устойчивостта на проекта 

може да бъде очертана в следните 

измерения: 

 Равнопоставеност: раз-пределяне 

на ползите от проекта, според 

автор-ските права; 

 Логистика: поддръжка на 

основното съдържа-ние на 

уебсайта на проекта https://bio-

fit.eu/ 

 Общност: продължаване на 

участието на крайните 

потребители 

 Институционалност: 

институционална подкрепа за 

проекта след края му 

https://bio-fit.eu/
https://bio-fit.eu/
https://bio-fit.eu/
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