
EU 2 BIO

- Картиране на био зони, в трансграничния регион.
- Популяризиране на идеята за трансгранична био-зона в 
съответствие с разработените карта и стратегия и включване на 
възможно най-много участници в инициативата.
- Насърчаване на партньорския подход в био-земеделието чрез 
двустранни срещи и инициативи, свързани с биологичното 
производство.

Общата цел на проекта е да осигури създаването на трансгранична био-зона за 
земеделие, животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й 
функциониране като пилотен модел за организации и фирми в регионите на 
Хасково, България и Еврос, Гърция. 

Проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS“, с акроним „EU 2 BIO“ по 
Програма за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“ 
(реф. № 6217, Договор за БФП № B6.3a.02/13.01.2021 г.) 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”. Вижданията, 

изразени в тази публикация, не отразяват непременно възгледите на 
Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния 

секретариат

Специфични цели на проекта: 
- Проучване на биологичното земеделие, животновъдството и аквакултурите в 
трансграничния регион Хасково-Еврос и дефиниране на перспективите и 
проблемите за тяхното развитие.
- Проучване и популяризиране на работещи практики за устойчиви био региони в Европа.
- Разработване на пакет документи, свързани с управлението на зоната – устав, 
план за финансова стабилност, 5-годишен бизнес план и стратегически насоки за 
структурата на управляващия орган на зоната.



EU 2 BIO

- To elaborate bio area map suited to the Trans-border region’s needs.
- To promote the idea of trans-border bio-area in compliance with the 
developed map and strategy and to involve as many as possible 
participants in the initiative. 
- To promote the partnership approach in organic farming through 
bilateral meetings and initiatives related to organic production.

The main Project objective  is to ensure the establishment of a Trans-border Bio-ar-
ea for agriculture, stock breeding and aquacultures and secure its sustainable func-
tioning as a pilot model for organizations and companies in the regions of Haskovo, 
Bulgaria and Evros, Greece.

The Project „EURO bio REGION MARITZA EVROS“, with acronym „EU 2 BIO“, is 
implemented under the Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgar-
ia 2014-2020” (Ref. No 6217, SC No B6.3a.02/13.01.2021) 

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and 
by national funds of the countries participating in the Cooperation Programme 

INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”. The views expressed in this 
publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the 

participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat

Specific Project objectives: 
- To conduct research on the bio-organic agriculture, stock breeding and aquaculture 
industries in the trans-border region and outline the perspectives and problems for 
their development. 
- To research and promote working practices for sustainable organic regions in Europe. 
- To develop a package of documents related to the management of the bio zone - 
statute, financial stability plan, 5-year business plan and strategic guidelines for the 
structure of the governing body of the zone.


